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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Opactwo Cystersów na Podklasztorzu jest naszą niewątpliwie najstarszą budowlą, bo zaczęła po-

wstawać ponad 800 lat temu. Przez wieki wybudowano kolejne elementy, takie jak baszty, mury obron-
ne, kapitularz i arsenał. Doceniając szczególną wartość historyczną tego zabytku Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał naszemu zespołowi opactwa cystersów statut PO-
MNIKA HISTORII. Możemy być dumni z naszego zabytku, a w tym numerze swoimi wspomnieniami
o Podklasztorzu dzieli się sulejowianka prof. Mirosława Dąbrowa-Bajon.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy pogody ducha, cierpli-
wości i wzajemnej wyrozumiałości - żeby wszystkim nam żyło się lepiej.

  Teresa Sarlej
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   W niewoli czasu
             - czyli o kalendarzach

Kalendarz ścienny, zdzierany, elektroniczny bez
względu na to, jaki kalendarz wyznacza na dni, po-
czątek roku zawsze witamy z nadzieją i optymizmem.
Kalendarz towarzyszy człowiekowi od wieków. Prak-
tyczny i potrzebny nie zawsze jednak był niezbędny.

Obecnie nie wyobrażamy sobie bez niego życia.
Przy tworzeniu kalendarzy (miały je najwcześniejsze
cywilizacje) opierano się najczęściej na dwóch okre-
sowych zjawiskach astronomicznych: zmianach pór
roku, związanych z obiegiem Ziemi wokół Słońca
i zmianach faz Księżyca. Stąd kalendarze słoneczne
(solarne) i księżycowe (lunarne).

Starożytne pierwowzory
Kalendarz europejski opiera się na egipskim, opra-

cowanym około 3000 r. p.n.e. Mieszkańcy Egiptu dzie-
lili rok na trzy pory: wylew Nilu, siew żniwa. Rozpo-
czynali go w połowie sezonu wylewu, w dniu pojawie-
nia się na niebie Syriusza ( początek stycznia). Rok składa
się z 12 miesięcy po 30 dni , po których następowało
5 dni „luźnych”. Z kolei Rzymianie początkowo liczyli
czas według tzw. roku naturalnego, składającego się z 10
nierównych miesięcy, których długość zależała od cy-
klicznych zjawisk przyrodniczych. Około 700 r. p.n.e
wprowadzili 12 miesięczny rok księżycowy. Miał on
cztery miesiące 31-dniowe, siedem 29 dniowych i je-
den 28 dniowy, razem liczył więc 355 dni. Był zatem
krótszy od roku słonecznego ( czyli czasu potrzebnego
na pełny obieg Ziemi wokół słońca) o 10 lub 11 dni. Co
kilka lat w tzw. roku przestępnym dodawano więc
22 dniowy miesiąc, by zlikwidować tę różnicę.

1 stycznia jako początek roku obowiązywał w Rzy-
mie od 153 r p.n.e. Tego dnia konsulowie zaczynali
zawsze swoją kadencję. Juliański i gregoriański staro-
żytni kapłani, którzy wyznaczali lata przestępne, robili
to swobodnie i niesystematycznie. Do 46 r. p.n.e. róż-
nica między kalendarzem, a czasem słonecznym wzro-
sła do 90 dni. Juliusz Cezar powierzył więc astrono-
mowi Sosigenesowi reformę kalendarza. Rok podzie-
lono na 12 miesięcy 30-31 dniowych, luty jako jedyny
miał 28 dni. Dodatkowy miesiąc „zgubiono” w ten spo-
sób, że co 4 lata wydłużano luty o jeden dzień.

Pierwszymi kalendarzami na piśmie były tzw. fasti
- wykazy najwyższych urzędników, uzupełnianie spi-
sem dni świątecznych w starożytnym Rzymie. W Pol-
sce pierwszy drukowany kalendarz po łacinie ukazał
się w 1474 r., a po polsku – prawdopodobne w 1516r.
W 1737r. ukazał się kalendarz informujący o najważ-
niejszych polskich wydarzeniach politycznych.

Nazwy miesięcy
Styczeń utworzono od słowa „ tyki” oznaczające-
go drewniane podporki do drzew robione na począt-
ku roku, albo od tego, że stykają się dwa lata.

Luty- to w staropolszczyźnie srogi, mroźny.
Marzec pochodzi od „martius” czyli poświęcony
Marsowi.
Kwiecień od kwiatów.
Maj od bogini Mai albo od maić.
Czerwiec- od „czyrwia” albo „czyrwca” owada, któ-
ry się wówczas wylęga.
Lipiec od kwitnących lip.
Sierpień – od sierpa.
Wrzesień od zakwitających wrzosów.
Październik – od paździerzy, czyli pozostałości po
czesaniu lnu.
Listopad – od opadających liści.
Grudzień – od grudy, czyli zmarzniętej ziemi.

Tydzień ma 7 dni
Starożytni Egipcjanie mieli tydzień 10 dniowy, Rzy-

mianie 9 dniowy. Tydzień 7-dniowy wywodzi się od
biblijnego czasu potrzebnego do stworzenia świata.

Informujemy, że po zawieszeniu strony Opactwa
Cystersów w Sulejowie została natychmiast przygoto-
wana nowa strona czynna od lipca 2012. Przygotowa-
na jest przez pana Michała Brauna z pomocą Muzeum
Opactwa w uzgodnieniu i akceptacji
O. Augustyna Węgrzyna O. cist (Przeora
w Sulejowie). Oto adres strony:

www.cystersi.onuse.pl

Zofia Gwarda

PODKLASZTORZE (cz.4)
W opactwie na Podklasztorzu mieszkaliśmy przez

rok 1940 i początek 1941. Najpierw znaleźliśmy schro-
nienie w szkole, która mieściła się w murach klasztor-
nych, w Baszcie Opackiej. Następnie przeprowadzili-
śmy się do mieszkania, na które składał się mały po-
koik i niewielka kuchenka. Ta część murów przylega-
ła do Baszty Muzycznej. Należała do prywatnych wła-
ścicieli, których rodzina wykupiła ją od klasztoru. Był
tam kiedyś browar.

Obecnie jest tam elegancki hotel, a w miejscu gdzie
kiedyś było ogromne pomieszczenie nazywane wo-
zownią, znajduje się basen kąpielowy.

Rozpoczęła się nauka w szkole uruchomionej
w Baszcie Opackiej. W jednej izbie uczyły się dwie
klasy. Chodziłam tam do klasy trzeciej, a następnie do

Wspomnienia sulejowskie
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klasy czwartej w Sulejowie. Do Sulejowa było około
dwu kilometrów. W okresie jesiennym a potem zi-
mowym droga była trudna do przebycia. Nie było tak-
że odpowiednich ubrań. Ja chodziłam w drewniakach,
które jesienią tonęły w błocie.

Poza brakiem ubrań brakowało wiele innych rze-
czy. Było biednie. Pamiętam moje imieniny, 26 lip-
ca. Piliśmy „wino" zrobione przez Mamę z chabrów-
polnych kwiatów i jedliśmy „piernik" z marchwi.

Poznałam też na Podklasztorzu nowe koleżanki.
Jedna z nich, Krysia mieszkała z rodzicami w domu,
który był pełen wyrobów ludowych. Na szerokich
łożach leżały piękne opoczyńskie pasiaki a na nich
ogromne haftowane mereżką poduchy. W opoczyń-
skie pasiaki ubierało się także wiele kobiet. Używały
je jako spódnice, okrycia, fartuchy.

Ważną budowlą opactwa na Podklasztorzu jest do
dziś piękny dwunastowieczny kościół, wybudowany
w stylu romańskim. Lubiłam jego mroczne wnętrze,
które tworzyło nastrój powagi, skupienia i spokoju
oraz nieprzemijania. Budziło nadzieję, że pokój po-
wróci i będzie dalej tak jak było przed wiekami, że są
wartości trwałe mimo okrucieństw wojennych.

W czerwcu 2005 roku, był zjazd absolwentek mo-
jego gimnazjum z Piotrkowa Trybunalskiego i w ko-
ściele na Podklasztorzu odbyło się poświęcone tej uro-
czystości nabożeństwo. Dla mnie była to kolejna chwila
wspomnień.

Ulubioną zabawą moją oraz dzieci z sąsiedztwa było
bieganie po murach okalających klasztor bądź będących
pozostałością starej zabudowy. Niektórzy chłopcy wcho-
dzili nawet wysoko na dzwonnicę. Szło się tam po chy-
botliwych, drabiniastych schodach bez poręczy.

Pamiętam Święta Bożego Narodzenia na przełomie
roku 1940/41. W różnych izbach należących do murów
klasztornych kwaterowali żołnierze niemieccy. Ubrali
choinkę i popijając piwo śpiewali hałaśliwie niemiec-
kie kolędy. Do dziś melodia „Cicha noc, święta noc”
kojarzy mi się z tymi świętami. Wkrótce ci żołnierze
wyruszyli na front rosyjsko- niemiecki. Wojna między
Niemcami i ZSSR wybuchła w czerwcu 1941 roku.
Pewnie wielu z tych niemieckich żołnierzy poległo. Ale
to było później, a na początku wojny byli butni i wrza-
skliwi. Często śpiewali, a właściwie ryczeli marsze
wojskowe, a także piosenki ułożone do melodii latyno-
amerykańskich. W połowie lat 90. będąc w Niemczech,
usłyszałam te melodie jadąc kolejką miejską w Berli-
nie. Śpiewali ją ubrani w ludowe stroje Brazylijczycy.
Jakże inna sceneria. Serce stanęło mi w gardle i łzy
w oczach. Jaki świat byłby piękny bez wojen. Niektóre
z tych melodii miały też polskie słowa ułożone okazjo-
nalnie podczas wojny. Np. „Rąbanka i schab z pod ser-
ca kap, kap". Była to przyśpiewka handlarzy żywnością,

którą trzeba było przewozić potajemnie, kryjąc ją przed
Niemcami, by jej nie zarekwirowali.

Zima w 1941 roku była bardzo ostra i śnieżna. Dro-
ga pomiędzy Podklasztorzem i Sulejowem była po-
kryta bardzo grubą warstwą śniegu, w którym był prze-
kopany wąski tunel. Boki tunelu miały wysokość około
dwu metrów.

W marcu 1941 roku, już na przedwiośniu nastąpi-
ły kolejne tragiczne wydarzenia wojenne. Wczesnym
rankiem któregoś dnia przyszła pani Misiórska z wia-
domością: w Sulejowie aresztowano kilkudziesięciu
mężczyzn, Gestapo było również na Podklasztorzu.
Aresztowano proboszcza- księdza Misiórskiego, za-
brano także jego brata Zacheusza (męża Stefy). Po kil-
ku minutach żandarmi wrócili, przynieśli kurtkę Za-
cheusza i powiedzieli, że utonął chcąc się przeprawić
się po krach na druga stronę Pilicy. Zamarliśmy z prze-
rażenia. Pani Stefa była w zaawansowanej ciąży. Wie-
czorem pojawiła się również zaprzyjaźniona nauczy-
cielka z wiadomością, że Zacheusz żyje. Przepłynął
rzekę i udał się na wojenną tułaczkę.

Po wojnie ponownie uczył w szkole, zorganizował
piękne muzeum, w którym jest wiele eksponatów z róż-
nych okresów funkcjonowania klasztoru, a także ludo-
we wyroby ziemi opoczyńskiej. Nie dawno odwiedza-
jąc Podklasztorze-: poszłam na grób państwa Misiór-
skich. Obok nich są w tam pochowani siostra pana Mi-
siórskiego i jej mały synek. Symbolicznie spoczęli też
wspomniany brat ksiądz oraz jeszcze jeden brat pana
Zacheusza, również zamordowany przez Niemców pod-
czas wojny. Taka to była tragiczna rodzina.

Mieszkając na Podklasztorzu chodziliśmy czasem
do Sulejowa. Odwiedzaliśmy wtedy państwa Matyja-
szewskich, których dom znajdował się po drugiej stro-
nie Pilicy. Droga do nich wiodąca przez normalny sze-
roki most była dość długa. Staraliśmy się wybierać
drogę krótszą. Wiodła przez most kolejki wąskotoro-
wej, przez który jeździły wagoniki wiozące drzewo
z tartaku i kamień wydobywany w wapiennikach. Na-
wierzchnię mostu stanowiły podkłady ułożone na sta-
lowej konstrukcji w odległości kilkudziesięciu centy-
metrów od siebie. Idąc przez most trzeba było uwa-
żać, aby nie postawić nogi pomiędzy podkładami. Pod
sobą widziało się taflę płynącej Pilicy. Szyny kolejki
„dzieliły" most na trzy części. Część środkowa była
najszersza, odpowiadała odstępowi pomiędzy osiami
szyn, dwie zewnętrzne miały po około pięćdziesiąt
centymetrów. Potrafiłam przeprowadzić przez ten most
mojego 3-letniego brata Sławka. Miałam wówczas
10 lat. Obecnie nie weszłabym na ten most sama, nie
mówiąc o przeprowadzeniu dziecka. Most ten zastał
zniszczony podczas działań wojennych w l945 roku.

Mirosława Dąbrowa-Bajon
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WIADOMOŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

Boisko w Uszczynie
W dniu 15 października 2012 r.

uroczyście otworzono wielofunkcyjne boisko spor-
towe w miejscowości Uszczyn. Po powitaniu miesz-
kańców i zaproszonych gości przez Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Uszczynie Zbigniewa Kwietnia od-
było się symboliczne przecięcie wstęgi, którego
wspólnie dokonali: Stanisław Baryła - Burmistrz Su-
lejowa, Hieronim Hubar- z-ca dyrektora Departamen-
tu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi, Jacek Ciapała - z-ca Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie, Zygmunt
Milerowski - radny Rady Miejskiej w Sulejowie, Kry-
styna Kępska - sołtys sołectwa Uszczyn, Piotr Wojta-
nia - sołtys sołectwa Poniatów, Krzysztof Podlewski
- pracownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Urzę-
du Miejskiego w Sulejowie oraz uczniowie szkoły.
To kolejna inwestycja w infrastrukturę sportową na
terenie Gminy Sulejów, finansowana ze środków Unii
Europejskiej. Inwestycja to wzorcowy przykład od-
dolnej inicjatywy społecznej oraz współpracy lokal-
nej społeczności z władzami gminy. Mieszkańcy
Uszczyna i Poniatowa poparli lokalną inicjatywę kil-
kuset podpisami i przekazali środki z Funduszu So-
łeckiego. To pozwoliło, za zgodą władz Gminy Sule-
jów, na rozpoczęcie prac projektowych oraz pozyski-
wanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Wy-
nikiem tego powstał obiekt sportowy, którego koszt
to ok. 235 tys. złotych, przy znacznym udziale środ-
ków z Unii Europejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz
Funduszu Sołeckiego w wysokości 75%.

94.rocznica odzyskania niepodleg³oœci
11 listopada 2012 r. w kościele św. Floriana w Su-

lejowie ksiądz kanonik Zygmunt Czyż odprawił mszę
świętą w intencji ojczyzny. Następnie korowód, pro-
wadzony przez Orkiestrę Dętą z Przygłowa, przeszedł
pod pomnik na Plac Straży, gdzie delegacje złożyły
kwiaty. Wśród zgromadzonych byli: przedstawiciele
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek
Emerytów i Rencistów, przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej z pocztami sztandarowymi, delega-
cje szkół i mieszkańcy. Samorząd reprezentowali: bur-
mistrz Sulejowa Stanisław Baryła, zastępca burmistrza
Jan Andrzejczyk, przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie Przemysław Majchrowski, wiceprze-
wodniczący RM Jerzy Balcerzyk, oraz radni - Teresa
Sarlej, Jan Ratajczyk oraz Rafał Fogiel.

Dalsza część odbyła się na sali OSP. Burmistrz pod-
kreślił znaczenie tego dnia pełnego refleksji, przypomniał,
że własne państwo trzeba utrzymać i rozwijać, zapewnić
mu godne i trwałe miejsce wśród innych wolnych państw.
Burmistrz Sulejowa wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej wręczyli dyplomy z podziękowaniami człon-
kom Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Koło w Sulejowie, ze słowami:

„Składamy wyrazy najwyższego uznania za aktyw-
ne działanie na rzecz przekazywania młodym pokole-
niom wiedzy o przeszłości naszej Ojczyzny, za utrwa-
lanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o nie-
podległość Polski. Niech Wasza wiedza będzie prze-
wodnikiem, niech uczy nas przechodzić przez życie
w poszanowaniu prawdy, mądrości, odwagi i umiło-
wania Ojczyzny".

Stowarzyszenie Młody Sulejów dla Pokoleń przy-
gotowało pokaz multimedialny o przyczynach rozbio-
rów Polski i o odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Prezentację przedstawił członek Stowarzyszenia Bar-
tosz Borkowski.

Uroczystość została wzbogacona montażem słow-
no-muzycznym w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum
w Sulejowie, przygotowanym przez nauczycieli: Annę
Kowalską, Bożenę Zawiszę, Bognę Czekańską i Ma-
riusza Magierę.

Uroczystość zakończył występ zespołu Orkiestry
Dętej z Przygłowa oraz ciepły poczęstunek.

Oczyszczalnia
i Centrum Sportowe w £êcznie
30 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie

oczyszczalni ścieków w Sulejowie oraz Centrum Spor-
towo-Kulturowo-Edukacyjnej w Łęcznie.

Oczyszczalnia ścieków to zadanie zrealizowane
w ramach projektu „Program ochrony wód Zbiornika
Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie Gminy Su-
lejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebu-
dowę oczyszczalni ścieków" współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2007-2013.

 W procedurze zamówień publicznych wyłoniono
następujących wykonawców robót:
- przebudowę oczyszczalni ścieków wykonało Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA" S.A.
- budowę kanalizacji na Osiedlu Podklasztorze wyko-
nało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inż.
„POL-AQUA" S.A i firma „KAŹMIERCZAK"
z Moszczenicy
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- budowę pompowni P2 i kolektora tłocznego prowa-
dziło konsorcjum firm: IDS-BUD Sp. z o.o. i  FAM-
BUD - Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski prowadziła firma „BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki.

Przebudowana oczyszczalnia ścieków zapewnia
osiągnięcie efektów zgodnie z wymogami Rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, ja-
kie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegól-
nie szkodliwych dla środowiska wodnego - powiedział
podczas uroczystości Burmistrz Sulejowa Stanisław
Baryła. Wybudowano również blisko 12 km sieci ka-
nalizacyjnej, 6 lokalnych tłoczni ścieków oraz sięga-
cze do granic posesji umożliwiające szybkie podłą-
czenie budynków do sieci kanalizacyjnej na terenie
Osiedla Podklasztorze. W tym zakresie Gmina Sule-
jów zamierza zrealizować kompleksowe zadanie ma-
jące na celu wykonanie przyłączy na odcinku od gra-
nic posesji do budynków. Wybudowano także nowe
pompownie ścieków po obu stronach rzeki Pilicy wraz
z kolektorem tłocznym łączącym pompownie
z oczyszczalnią ścieków. Budowę
kolektora w większości wykonano
nowoczesną metodą odwiertów
sterowanych, dzięki czemu
w znacznym stopniu zmniejszono
oddziaływanie na środowisko.
Dzięki tej metodzie umieszczono,
kilka metrów pod dnem rzeki Pili-
cy, rurociągi tłoczące ścieki do
oczyszczalni.

- Blisko trzy lata od podpisania
umowy o dofinansowanie, zajęło
nam zrealizowanie założeń projek-

28.11.2012 r. w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie O. Au-
gustyn Węgrzyn OCist. odebrał
od  Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego dokument
uznający za Pomnik Historii ze-
spół opactwa cystersów w Sule-
jowie. W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: Starosta Powiatu Piotrkow-
skiego Stanisław Cubała oraz

Burmistrz Sulejowa
Stanisław Baryła.

 (więcej na str. 13)
www.lodz.uw.gov.pl/
page/125,aktualno-

sci.html?id=4296

11 listopada

 Łęczno
 Uszczyn

cd. foto str.12

Uhonorowani Kombatanci
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tu. Przez cały czas zmagaliśmy się z przeciwnościa-
mi w postaci bardzo wysokiego stanu wód gruntow-
nych oraz powodzi, która nawiedziła miasto Sule-
jów w 2010 r. - kontynuował burmistrz.

3 sierpnia podpisano ostatni protokół odbioru ro-
bót i zakończono wykonywanie zakresu rzeczowego.

Uroczystego przecięcia wstęgi na oczyszczalni do-
konali: Marek Mazur- Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego, Grzegorz Adamczyk - wicestaro-
sta piotrkowski, Przemysław Majchrowski - przewod-
niczący Rady Miejskiej w Sulejowie, Stanisław Baryła
- Burmistrz Sulejowa, Ireneusz Czerwiński - dyrektor
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie oraz
Janusz Dudar - były zastępca Burmistrza Sulejowa.

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 23 mln złotych.
Znaczny udział środków z Unii Europejskiej w kwocie
19 mln złotych pozwolił na realizacje tak dużego zakre-
su robót w tak krótkim czasie. W dniu dzisiejszym mo-
żemy stwierdzić - powiedział Burmistrz Sulejowa Stani-
sław Baryła - iż pierwszy etap realizacji programu ochrony
wód rzeki Pilicy i Zalewu Sulejowskiego został zakoń-
czony. W następnym etapie chcielibyśmy rozbudować siec
kanalizacyjną na teren aglomeracji Sulejów, obejmującą
miasto Sulejów oraz miejscowości Włodzimierzów, Przy-
głów i Wójtostwo by móc trwale ograniczać zanieczysz-
czanie środowiska, które w przypadku Gminy Sulejów,
jest jej niezaprzeczalnym walorem.

Tego dnia odbyło się również uroczyste otwarcie
Centrum Sportowo -Kulturowo - Edukacyjnego we wsi
Łęczno, inwestycji zrealizowanej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W 2011 r. rozpoczęliśmy poszukiwanie finansowania

ze źródeł zewnętrznych, którego pozyskanie w znacznym
stopniu ułatwiłoby realizacje inwestycji. Dzięki członko-
stwu w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu Dolina
Pilicy, mogliśmy aplikować o środki Unii Europejskiej w ra-
mach osi Lider Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Dzięki pozytywnej ocenie Rady Stowa-
rzyszenia Dolina Pilicy oraz Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi otrzymaliśmy maksymalne  możliwe dofinanso-
wanie w kwocie 500 tys. złotych - powiedział Burmistrz
Stanisław Baryła. Na tym jednak nie poprzestaliśmy.

W wyniku dalszych starań decyzją Ministerstwa
Sportu i Turystyki otrzymaliśmy kolejne 380 tys. zł.

- dziękuję wszystkim osobom, które wytrwale i z za-
angażowaniem włączyły się w realizację tak wielkich
przedsięwzięć inwestycyjnych: Zarządowi Wojewódz-
twa Łódzkiego, Dyrekcji Departamentu Funduszu Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz Dyrekcji Departamentu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki- powiedział pod-
czas uroczystości Stanisław Baryła.

W obu uroczystościach wzięły udział delegacje
z miast partnerskich z Węgier - miasto Heves oraz
z Ukrainy - miasto Sławuta.

Op³aty za œmieci -korekta na 2013 r.
Ze względu na fakt, iż w projekcie budżetu założo-

no uzyskanie dochodów w wysokości 990 tys. (16 500
mieszkańców x 10zł x 6 m-cy) z tytułu opłat za śmieci,
a Rada Miejska w Sulejowie na posiedzeniu przyjęła
Uchwałę o stawce w wysokości 7,5 zł skorygowano pro-
jekt budżetu zakładając, że uzyskany będzie dochód 775
tys. zł (faktyczna liczba mieszkańców 16 160 x 10 zł x
6 m-cy x windykacja 80%)

Sylwia Miller

Rozpoznajesz
kogoœ na tym
zdjêciu?
Twoja pomoc może
okazać się bezcenna!
Kto? Gdzie? Kiedy?
Wiadmo tylko, że jest
tu nauczyciel,
kierownik szkoły
Stanisław Janczewski
z klasą VI.

Wszelkie informacje
prosimy przekazać na
adres redakcji lub
tel.: 502 424 286
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Zarząd KEiR w mija-
jącym 2012 roku za naj-
ważniesze uznał

 wspaniałą atmos-
ferę podczas licz-
nych wyjazdów:
• kwiecień – Sarbi-
nowo - 10 dni

• kwiecień, maj – dwa wyjazdy do Budapesztu (w tym
Miszkolc – termy, Eger) – 5 dni
• wrzesień – Berlin, woj. Lubuskie – 3 dni
• październik – Sarbinowo – 14 dni
• oraz Licheń, Częstochowa (wyjazdy jednodniowe).

Ponadto 21 XI Seniorzy obchodzili swoje święto. Przy
tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zorga-
nizowała akcję głośnego czytania pod hasłem: „Sulejowscy
Seniorzy do czytania skorzy”, jako że kontakt z literaturą
wywołuje u człowieka nieocenioną radość i satysfakcję bez
względu na jego poglądy, wiek czy wyznanie.

Jednocześnie życzy swoim członkom, sympatykom
oraz wszystkim mieszkańcom miasta wszystkiego do-
brego w nadchodzącym roku.             Bożena Zawisza

Subiektywnym okiem radnej…

j

Ile zap³acimy za œmieci?
To pytanie pojawia się coraz częściej w całej Pol-

sce i było również powodem burzliwej dyskusji na se-
sji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada br. O co cho-
dziło? Wiadomo, że źródłem emocji zazwyczaj są pie-
niądze. Rada Miejska musiała podjąć uchwałę okre-
ślającą stawki opłat za odbiór i wywóz śmieci.

Obowiązek ten został nałożony na gminy w zeszłym
roku, kiedy to Sejm RP przegłosował ustawę o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tzw. „śmie-
ciową”), zakładającą przekazanie zarządzania odpada-
mi gminom. Zmiana wynikająca z przyjętego prawa jest
zasadnicza. Otóż od 1 lipca 2013 roku „Śmieciowa re-
wolucja” zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku
samodzielnego podpisywania umów na odbiór śmieci.
Teraz to nie mieszkańcy indywidualnie będą podpisy-
wać umowy, ale gminy w ich imieniu. Za wywózkę tak-
że płacić będziemy do gminy.

Założenia są piękne - jeśli każdy mieszkaniec za-
płaci za wywóz śmieci bez względu na wystawioną
ilość, to ludzie nie będą wyrzucali odpadów byle gdzie
(np. do lasu, pieca, czy kontenera na cmentarzu itp.).
„Zapłaciłem i wszystkie odpady wystawiam do ode-
brania. Należy mi się, bo mam ryczałt.”

Brzmi dobrze, gdyby nie pytanie postawione w ty-
tule – ile zapłacimy za te śmieci?

Należy ustalić kwotę, która pokryje koszty wywozu
odpadów. Gmina podpisze umowę z firmą i pieniędzmi
zebranymi od mieszkańców zapłaci za wystawioną fak-
turę. Jeśli zbierze za dużo pieniędzy, to super! Stawkę
można zawsze obniżyć. Jeżeli jednak braknie pieniędzy,
to gmina musi dołożyć z własnych środków (albo trze-
ba podnieść stawkę, a tego nikt nie lubi). Pieniądze gminy
to nasze podatki, czyli tak naprawdę dołożymy my. Wte-
dy jednak braknie na inwestycje.

Stawki ustala się dwie – niższa dla tych, którzy se-
gregują odpady i wyższa dla tych, którym się nie chce.
Dla większości z nas, którzy przyzwyczailiśmy się już
do oddzielania plastiku, makulatury, szkła itp., ważna jest
ta niższa kwota. Pierwotnie zakładano w gminie stawkę
10 zł od mieszkańca na miesiąc za segregowane śmieci.
Rada Miejska po kilku głosowaniach przyjęła stawkę
7,50 zł. Zmniejszy to wpływy za pół roku obowiązywa-
nia ustawy w 2013 roku o ok. 220 tys. zł. (UM str. 6).

Czy to wystarczy, czas pokaże.
Za czystą przyrodą jesteśmy wszy-

scy. Dość mamy zaśmieconych lasów
i poboczy dróg, co szczególnie widać
wiosną. Byle tylko nie było za drogo.

tel. 694 970 665, tsarlej@wp.pl

PS. Do 30.06.13r. mieszkańcy wciąż indywidualnie
podpisują umowy na wywóz śmieci -str. 16.

Polski Związek Emerytów Rencistów
 i Inwalidów w Sulejowie
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       Człowiek ten jest kolejnym typo-
wym „ptokiem” co to swego czasu przy-
był do Sulejowa i tu   osiadł na stałe. Uro-
dził się w Piotrkowie Trybunalskim  w ro-
dzinie  z tradycjami kolejarskimi. Wojna
i okupacja nie pozwoliły mu na eduka-
cję. Szkołę powszechną ukończył dopie-
ro po wojnie już jako kilkunastoletni chło-
piec. Zatrudnia się w piotrkowskiej Hu-
cie Szkła Gospodarczego „Feniks”, gdzie pracuje jako
robotnik o specjalności – szlifierz szkła. W latach
1952-1955 odbywa służbę wojskową  w jednostkach
Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Po powrocie
z wojska wraca do pracy w „Feniksie”. Tam poznaje
sulejowiankę Mariannę Idzior, z którą w 1962 roku
bierze ślub. Przeprowadza się do Sulejowa i od tego
momentu rozpoczyna się jego przygoda z tym  mia-
stem. Jest „niespokojnym duchem” ze społeczni-
kowską pasją. Ówczesny Sulejów to miasteczko
o ubogiej infrastrukturze komunalnej. Pan Jan Miller
Pełniąc funkcję przewodniczącego samorządu miesz-
kańców prawobrzeżnej części Sulejowa, inicjuje  wraz
z innymi budowę sieci gazowniczej ( 1981 r.), a na-
stępnie kanalizacyjnej (1983 r.). Początkowo inwesty-
cje te objęły centrum miasta (ul. Garncarską, Rynek,
Konecką, Wschodnią, Taraszczyńską). A nie było to
takie proste. Nie tylko ze względów finansowych czy
technicznych, ale jak wspomina p. Jan, niejednokrot-
nie trzeba było  usilnie przekonywać miejscowych co
do zasadności  (i wygody) takich inwestycji.

          W Sulejowie postać Jana Millera niezmien-
nie kojarzy się z jego pasją polegającą na gromadzeniu
i kolekcjonowaniu  w swym prywatnym, bardzo boga-
tym archiwum. starych  fotografii, rycin,  dokumentów,
manuskryptów, itp. Po wielokroć korzystają z nich ma-
gistranci i ludzie  chcący zgłębić historię miasta i jego
okolic. Sulejów formalnie nie posiada swego archiwum
czy muzeum, ale jeśli chce się dowiedzieć czegoś z prze-
szłości,   bądź ustalić znane sulejowskie nazwiska i związa-
ne z nimi okoliczności, to z całą pewnością  pomocnym
będzie w tym względzie p. Miller. Bazując na zbiorach
p. Jana  już kilkakrotnie organizowano wystawy, a Urząd
Miejski wydał promocyjną serię pocztówek p.t.  „Sule-
jów w starej fotografii”. Także liczne wydawnictwa trak-
tujące o Sulejowie są  opatrzone starymi zdjęciami z je-

go kolekcji. Ale fotografika
jest  traktowana przez p. Jana
o wiele szerzej. Praktycznie
nie rozstaje się z  aparatem  fo-
tograficznym. Dokumentuje
współczesne  zdarzenia, uro-
czystości, imprezy. Wszystko
to co zarejestruje, jest  szcze-
gółowo  opisane  i usystema-
tyzowane w licznych albu-
mach. Jak  sam mówi o so-
bie, urodził się ze „społeczni-
kowską żyłką”.  Swego cza-
su był radnym Miejskiej Rady
Narodowej w Sulejowie, za
zasługi dla pożarnictwa został
wyróżniony tytułem Honoro-

wy Członek OSP. Jak sam określa, jego serce od cza-
sów młodości „bije po lewej stronie”. W 1949 roku wstą-
pił w szeregi ZMP (Związku Młodzieży Polskiej), a od
1952 r. do 1989 r. należał do PZPR (Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej). Od wielu lat pełni funkcję
przewodniczącego miejskiego koła Sojuszu Lewicy  De-
mokratycznej (SLD).  Jednym z przejawów jego ak-
tywności  jest  inicjowanie  upamiętnienia miejsc histo-
rycznych i ludzi  zasłużonych. Można powiedzieć, że
prawie nigdy nie rozstaje się ze swym aparatem foto-
graficznym. Utrwala na kliszy wydarzenia bieżące i do-
kumentuje relikty  z przeszłości. W 2008 roku sporzą-
dził fotograficzną dokumentację zatytułowaną „Kaplicz-
ki i krzyże Sulejowa i okolic”. W wolnych chwilach  uzu-
pełnia zbiory w swym prywatnym muzeum - galerii,
rzeźbi w drewnie,   z zamiłowaniem hoduje gołębie i…
pisze wiersze.

A.T.

nasze sylwetki...

Jan Miller

SK¥D JA TO ZNAM?
Nie tak dawno temu wpadł mi w ręce zabawny

wierszyk o wymownym tytule – „ Smutki i radości
objawów starości”. Autorem jest Reiner Kern, a z ję-
zyka niemieckiego tłumaczenia dokonał Tadeusz Rej-
niak. Czytam… i oczom nie wierzę. Skąd ja to znam?
I wtem nagle, coś z głębi duszy podpowiada mi (nie-
stety prawdziwą) odpowiedź. Jak to skąd. Z autopsji
baranie! No właśnie. Za młodu, o takich, co im się
przydarzały podobne jak w wierszu przypadki, zwy-
kło się mawiać – skleroza. Ale… młodość niestety
nieubłaganie mija. W wieku, który nazywamy dojrza-
łym jest jeszcze jako tako, ale im dalej w las, nie jest
już tak wesoło. Póki człek młody, to nawet o takich
problemach nie ma czasu zastanawiać się. A powi-
nien. Dopiero jak sam na własnej skórze doświadczy
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Andrzej Tymiński

uroków wieku starszego, to jest skłonny do głębszej
związanej z tym tematem refleksji. Jakże często bę-
dąc w pełni sił umysłowych i fizycznych przyjmuje-
my postawę zgodną z porzekadłem – „wierzę ci Mar-
cinie żeś chory… boś umarł”. Zgodnie z intencją
autora i puentą wiersza - …”Więc vivat starość – nie-
chaj nam służy”… pozwalam sobie ten wesoły wier-
szyk zadedykować- no właśnie, komu? Właściwie to
wszystkim. I tym co to już są na zasłużonej emerytu-
rze, i tym młodszym, bo jak dobry los pozwoli też
kiedyś dożyją uroków wieku starszego.

Czego im z całego serca życzę.

Smutki i radoœci objawów staroœci

Idę ulicą – ktoś mi się kłania,
Oddaję ukłon – znam przecież drania!
Ta twarz, ten uśmiech i ten błysk w oku.
To miły facet, znam go od roku.
Jakże u diabła on się nazywa?
Dziura w pamięci. Czasem tak bywa.
Wtedy myśl smutna w głowie się rodzi:
Nic nie poradzisz – starość nadchodzi.

Z trzeciego piętra schodzisz radośnie,
Bo w kalendarzu ma się ku wiośnie,
No i spaceru gna mnie potrzeba,
Zwłaszcza, że słońce i błękit nieba…
Gdy już po parku idę alei,
Nagle pot zimny koszulę klei
Bowiem pytanie w głowie mi tkwi
Czy aby kluczem zamknąłem drzwi?
W spiesznym powrocie znów myśl się rodzi:
Nic nie poradzisz – starość nadchodzi.

Siedzę i czytam. Nagle myśl żywa
Jakimś pragnieniem z fotela zrywa.
Robię trzy kroki, staję przy szafie…
I jak to cielę na nią się gapię…
Pojęcia nie mam po co ja wstałem!
Czegóż tak bardzo i nagle chciałem?
Oj, coraz bardziej mi to już szkodzi,
Że ta nieszczęsna starość nadchodzi.

Jadę na urlop. Prasuję spodnie.
Żeby wśród ludzi wyglądać godnie.
Biorę walizkę, pędzę nad morze.
Lecz tam miast śledzić dziewczyny hoże,
Zamiast podziwiać plażowe akty…
Czy wyłączyłem wtyczkę z kontaktu?
Może dom spłonął? Strach we mnie godzi
Tak to już jest, kiedy starość nadchodzi.

Żeby nie znaleźć się kiedyś w nędzy
Zaoszczędziłem trochę pieniędzy.
W dużej kopercie zamkniętej klejem,
Dobrze ukryłem ją przed złodziejem.
I teraz… już od paru miesięcy
Nie mogę znaleźć moich tysięcy.
Ech, nie pojmiecie tego wy młodzi
Jak miło żyć gdy starość nadchodzi.

Pomimo moich najlepszych chęci
Nie zawsze mogę ufać pamięci.
Więc by jej pomóc, a przez nią sobie,
Czasem na chustce węzełki robię.
A potem jeden Bóg wiedzieć raczy
Co który węzeł ma dla mnie znaczyć.
Choć mi się nawet nieźle powodzi
Wciąż mam kłopoty. Starość nadchodzi.

Dwa razy dziennie – raz przy śniadaniu,
A potem w obiad, przy drugim daniu
Zażywam leki, tabletki białe:
Cztery połówki i cztery całe.
Często się pieklę (bom nie aniołem),
Gdy w obiad nie wiem, czy rano wziąłem?
Tą gorycz klęski wątpliwie słodzi
Wiedza, że oto starość nadchodzi.

Żuję kolację. W niej polędwica
Me podniebienie smakiem zachwyca.
Pogodnie dumam o tej starości…
Czy ona musi stale nas złościć?
Przecież jest piękna. Masz sporo czasu…
Chcesz iść nad wodę, albo do lasu,

To sobie idziesz nikt ci nie broni.
Z łóżka zbyt wcześnie też nikt nie goni..
Bowiem nie musisz pędzić do pracy,
Jak wszyscy twoi młodsi rodacy.

Co prawda wigor z wolna przekwita,
Lecz po co wigor u emeryta?
Podwyżki pensji już nie wyprosisz.
Należną gażę poczta przynosi…
Spokojnie patrzysz jak świat się zmienia,
Gdyż wiek co daje mądrość spojrzenia…
Więc vivat starość! Niechaj nam służy
Nawet gdy trochę chwilami nuży.
Bowiem jak sądzę
– w tym jest rzecz cała,
By jak najdłużej ta starość trwała!
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Wiêcej za mniej
Szybka i przyjazna dzieciom pomoc psychologicz-

na, efektywne zarządzanie pieniędzmi w oświacie
i wreszcie tworzenie warunków dla rodzinnej, a nie
instytucjonalnej, opieki nad pokrzywdzonymi przez
los najmłodszymi mieszkańcami powiatu. Tak już dziś
można podsumować kilkumiesięczną pracę zespołów
analizujących ta zadania powiatu. Projekt pod nazwą
„Więcej za mniej” obejmuje takie działania jak: edu-
kacja, pomoc społeczna i piecza zastępcza, utrzyma-
nie dróg, przeciwdziałanie bezrobociu oraz współpra-
ca z organizacjami pozarządowymi. Pierwszym roz-
wiązaniem jest utworzenie Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno – Pedagogicznej, placówki niezbędnej do
udzielenia specjalistycznej pomocy dzieciom z tere-
nu powiatu. Do tej pory, w poradni prowadzonej przez
miasto Piotrków Trybunalski, na wizytę u logopedy
czy pedagoga czekało się 9 miesięcy.

Utworzenie poradni powiatowej ma skrócić czas
oczekiwania, ale przede wszystkim ma być nawiąza-
na ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi w gmi-
nach. O prawie 300 tysięcy złotych zmniejszą się tak-
że koszty jej utrzymania.

Ograniczenie administracji w szkołach i skumu-
lowanie zadań w zakresie zarządzania oświatą

to kolejne działanie obniżające koszty szkół pro-
wadzonych przez Powiat. Działania te , nie będą mia-
ły wpływu na proces nauczania.

W zakresie powiatowego zadania, jakim jest opie-
ka nad dzieckiem, tworzone są dwa rodzinne domy
dziecka. - w Czarnocinie i w Bujnach. – informuje Piotr
Wojtysiak sekretarz powiatu piotrkowskiego. - Prowa-
dząc, w formie instytucji, obecny Dom Dziecka w Su-
lejowie, nie jesteśmy w stanie zapewnić takich warun-
ków, jakie daje stworzenie rodzinnej opieki.

Miesięczny pobyt dziecka w sulejowskiej placów-
ce kosztuje 5 tysięcy złotych, w rodzinnych domach
kwota zmniejszy się o ok. 2 tysiące złotych.

GRAND PRIX dla Piotra Krawczyñskiego
Jury nie miało wątpliwości i mimo, że w historii

siedmiu edycji konkursu fotograficznego do takiej sy-
tuacji nie doszło, to tym razem jednogłośnie zdecy-
dowało, że zwycięzcą zostanie Piotr Krawczyński
z Włodzimierzowa. Za zdjęcie "Po żniwach" otrzymał
GRAND PRIX. W kategorii Powiat w moich oczach I
miejsce przyznano Krzysztofowi Ostalakowi z Wol-
borza za fotografię "Między dniem a nocą", a w kate-

gorii Wydarzenia zatrzymane w kadrze I miejsce zajął
Krystian Jakubek z Piotrkowa Tryb. Komisja kon-
kursowa w składzie: Dariusz Śmigielski, Małgorzata
Radomiak i Dariusz Rogalski wyróżniła Teresę Ada-
mus, Lidię Orlicz, Julię Kołowrotkiewicz, Urszulę
Tymanowską, Różę Lesińską i Grzegorza Staneckie-
go. W tegorocznej edycji wzięło udział 32 uczestni-
ków, którzy zgłosili 145 fotografii. Nagrody laureatom
konkursu wręczyli Agata Wojtania i Michał Małecki
członkowie Zarządu Powiatu, Jerzy Korytkowski
przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu Rady Powiatu Piotrkowskiego oraz sekretarz
powiatu Piotr Wojtysiak. Organizatorem konkursu
było Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb, które
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział,
licząc na równie wysoką frekwencję w przyszłorocz-
nej edycji. (str. 10

Nowe oblicze powiatowych dróg
Zakończyły się pracę drogowe na ponad 3 kilo-

metrowym odcinku drogi powiatowej od Bilskiej Woli
do miejscowości Lubień. Na dotychczasowym grun-
towym fragmencie wykonano zjazdy, kanalizację
deszczową i ułożono asfaltową nawierzchnię. Powiat
pozyskał na to zadanie dofinansowanie w kwocie 942
tysięcy złotych z Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, pozostałe środki pochodziły
z budżetów: gminy Sulejów - 212 tysięcy złotych,
gminy Rozprza 887 tysięcy złotych i powiatu piotr-
kowskiego prawie 1 mln 100 tysięcy złotych, co daje
łączną kwotę 3 mln 142 tysięcy złotych.

Nową nawierzchnie asfaltową i chodniki ułożo-
no także na 250 metrach ulicy Klasztornej. Całkowi-
ty koszt tej inwestycji wyniósł prawie 110 tysięcy zło-
tych. Połowa tych środków pochodziła z budżetu
miasta Sulejowa. Samorząd gminny dołożył się tak-
że do kolejnego zadania jakim było ułożenie chodni-
ka z kostki betonowej wzdłuż ulicy Taraszczyńskiej
w Sulejowie. Dzięki materiałom zakupionym przez
gminę Sulejów za kwotę blisko 30 tysięcy złotych,
powiat za tą samą sumę  wykonał zadanie na odcinku
260 metrów. Prace zakończono 30 listopada.

Agencja ju¿ wyp³aca obszarówki
Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa w Piotrkowie Tryb. rozpoczęło
wypłatę  dopłat bezpośrednich dla rolników. - W tym
roku wypłata środków następuje bez wcześniej wy-
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Trudny temat
- praca osób niepe³nosprawnych

3 grudnia , w Europejskim Dniu
Osób Niepełnosprawnych w Piotrko-
wie Trybunalskim odbyła się woje-
wódzka konferencja „Nowoczesne for-
my aktywizacji zawodowej i społecz-

nej osób niepełnosprawnych”. Konferencja zgromadziła
ponad 90 osób. W konferencji uczestniczył wicemarsza-
łek Sejmu RP Cezary Grabarczyk, który podkreślił nie-
zwykłą wagę podejmowanych działań na rzecz wyrów-
nywania szans osób niepełnosprawnych.

W województwie łódzkim ruszają projekty w ramach
Działania 7.4 z pakietem specjalnie dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych instrumentów wspar-
cia, takich jak pomoc psychologiczna, zatrudnienie wspo-
magane przez trenera pracy oraz pomoc asystenta oso-
bistego w przezwyciężaniu barier psychospołecznych.

Konferencja pokazała, ze temat nie jest łatwy. Tylko
3,2 % spośród wszystkich korzystających ze wsparcia
w ramach POKL to osoby niepełnosprawne.

Trudne jest zarówno finansowanie aktywności za-
wodowej, jak również zmiana postaw społecznych,
przede wszystkim pracodawców.

Konferencję zorganizowały Regionalne Ośrodki Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi i Piotrko-
wie Trybunalskim oraz Piotrkowskie Stowarzyszenie
EURO-CENTRUM i Instytut Europejski z Łodzi.

Eurobarometr o sytuacji osób niepełnosprawnych
Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej –

czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w lekkim
lub znacznym stopniu. Zbyt często osoby te są pozba-
wione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu spo-
łecznym i gospodarczym ze względu na bariery fizyczne
lub inne, jak również dyskryminację.

Małgorzata Kociniak

słanej decyzji, a zatem prosimy rolników, aby śledzili
stan swoich kont, bowiem może się okazać, że pie-
niądze już wpłynęły - informuje Sławomir Ogrodnik
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Piotrko-
wie Trybunalskim, mimo, że na wypłatę ARiMR ma
czas do czerwca 2013 roku.

Tradycyjny op³atek u Starosty
Przed nami 14 ekumeniczne spotkanie u Starosty

Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały. Wśród
zaproszonych gości nie zabraknie przedstawicieli
wszystkich wyznań chrześcijańskich oraz samorzą-
dowców ziemi piotrkowskiej. Tradycją stało się, że

starosta zaprasza
na wspólne łama-
nie opłatkiem
parlamentarzy-
stów oraz przed-
stawicieli instytu-
cji współpracują-
cych ze Staro-
stwem Powiato-
wym na rzecz
mieszkańców po-

wiatu. Uroczyste spotkanie wigilijne rozpoczną ko-
lędy w wykonaniu chóry młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez powiat oraz wycho-
wanków Niepublicznego Przedszkola im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Piotrkowie Tryb.

asystent prasowy  44 732 31 29
Aneta Stępień

SULEJÓW: ul. Taraszczyńska i ul. Klasztorna
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Otwarcie Centrum
Sportowo-Kulturowo-Edu-
kacyjnego we wsi Łęczno.
Międzynarodowe rozgrywki
sportowe z udziałem m. in.
burmistrzów miast partner-
skich z Heves (Węgry) -
koszulka nr 19
i Sławuty (Ukraina) - ko-
szulka z nr 17

Otwarcie
Oczyszczalni


MOK - zespół
„Czerwone ja-
błuszko”,
zajęcia
plastyczne

Chór
z Krzeszowa

Obchody „11 listopada”

„Po żniwach” 
- GRAND PRIX
w powiecie (str.10)
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poświęcenie sztandaru

Op. Bogumiła  Strojna

Sulejowski klasztor
Pomnikiem Historii
48 obiektów znalazło się na liście Pomników Hi-

storii, w tym m.in. kopalnia soli w Wieliczce, Jasna
Góra w Częstochowie, pocysterskie opactwo w Krze-
szowie, pocysterskie opactwo w Lądzie, rezerwat ar-
cheologiczny w Biskupinie czy pole bitwy pod Grun-
waldem. Pomnik Historii to jedna z czterech form
ochrony zabytków w Polsce wynikająca z ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Reali-
zację procedury związanej z wpisaniem obiektu jako
Pomnik Historii koordynuje Narodowy Instytut Dzie-
dzictwa. Terminem „Pomnik Historii” określa się za-
bytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu historycz-
nym, artystycznym i naukowym dla kultury kraju. Ran-
gę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustana-
wiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
specjalnym rozporządzeniem na wniosek ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do tego
elitarnego grona dołączył nasz klasztor cysterski. Uro-
czystość, podczas której Prezydent Bronisław Komo-
rowski ogłosił, które obiekty dołączyły do grona Po-
mników Historii, odbyła się 28.11.2012 r. o godz. 13.30
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Na tą bezprece-
densową ceremonię udali się do Warszawy: o. Augu-
styn Węgrzyn OCist., Opat z Opactwa w Wąchocku
o. Eugeniusz Augustyn OCist.,Starosta Powiatu Piotr-
kowskiego Stanisław Cubała , Burmistrz Sulejowa Sta-

nisław Baryła oraz Jakub Miazek z Fundacji „Obiekt
Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie”. Z rąk
Prezydenta RP rozporządzenie w sprawie uznania za
Pomnik Historii zespołu opactwa cystersów w Sulejo-
wie, odebrał o. Augustyn Węgrzyn OCist. wraz z Bur-
mistrzem Sulejowa Stanisławem Baryłą.

Obszar wyżej wspomnianego pomnika historii
obejmuje kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św.
Tomasza Kantuaryjskiego wraz z kapitularzem basz-
ty: Opacką, Muzyczną, Attykową Mauretańską, Kra-
kowską i Rycerską, Arsenał, zabudowania gospodar-
cze, pozostałości młyna, pałacu opackiego, dawniej
plebanii oraz układu wodnego - będącego elementem
dawnych ogrodów klasztornych.

Status Pomnika Historii jest niezbędny, by ubie-
gać się o wpis na listę światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. Właścicielowi obiektu jest też łatwiej po-
zyskać pieniądze na remont z budżetu państwa i z UE.

 Inauguracja
Roku Wiary
11 października 2012 roku

w 50. rocznicę otwarcia Sobo-
ru Watykańskiego II, uroczystą Mszą św. sprawowaną
przez Benedykta VI na Palcu św. Piotra, rozpoczął się
w Kościele katolickim Rok Wiary. Jego obchody po-
trwają do uroczystości Chrystusa Króla - 24 listopada
2013 roku.

Natomiast 13.10 odbyła się inauguracja Roku Wia-
ry w diecezji radomskiej. W Katedrze pw. Opieki Naj-
świętszej Marii Panny w Radomiu na uroczystości przy-
byli księża i wierni reprezentujący parafie z całej naszej
diecezji. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp
Henryk Tomasik. Naszą parafię reprezentowała rodzina
Strojnych, która podczas Mszy odebrała z rąk ks. bpa.
egzemplarz „Katechizmu Kościoła Katolickiego”.

Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary
w naszej parafii miało miejsce 14.10.12 r.
Uroczystości swoim śpiewem uświetnił
chór z Sanktuarium MB Krzeszowskiej.

Cystersi w Sulejowie on-line
Ojcowie cystersi uprzejmie informują, iż działa

nowa strona internetowa klasztoru. Pod adresem
www.cystersi.sulejow.pl można znaleźć wiele ciekawych
informacji z życia parafii jak i samych mnichów. Tym
samym pragniemy podziękować pani Bogumile Stroj-
nej i panu Łukaszowi Bełdowskiemu za poświęcony czas
i pracę przy tworzeniu witryny. Dziękujemy również
Urzędowi Miejskiemu w Sulejowie za ponowne udo-
stępnienie domeny. Bóg zapłać.                  o.Augustyn

U CYSTERSÓW



SULEJ  nr  53, grudzień`2012

– 14–

 

W sulejowskim MOK-u

W dniu 30.11.2012 r. w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Sulejowie odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu literackiego pt. „Moj bohater – chcę być taki
jak on”.

Celem konkursu było zachęcenie do pisania i pre-
zentowania własnej twórczości jak również poszu-
kiwanie przez dzieci wzorców literackich oraz istot-
nych wartości w życiu młodego człowieka. Dzięki
obcowaniu z literaturą dzieci uczą się odróżniać do-
bro od zła, kształtują właściwe postawy poprzez na-
śladowanie pozytywnych bohaterów.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.

Miłym zaskoczeniem było to, iż w dobie wszech-
obecnej elektroniki i wirtualizacji dzieci umiały do-
strzec wartości uniwersalne i ponadczasowe takie
jak dobroć, uczciwość oraz przyjaźń.

Najlepsze prace napisali :
I miejsce – Oliwia Jasiurska
II miejsce – Dawid Barczyk
III miejsce – Wiktoria Pawłowska

Wyróżnienie
otrzymał:  Kry-
stian Hynek

Laureatom
oraz pozosta-
łym uczestni-
kom wręczono
nagrody i dy-
plomy.

Joanna Albin

i  Miejskiej Bibliotece

 W ostatni
weekend sierp-
nia 25.08
i 26.08 w Złotoryi odbyły się Mistrzostwa Polski Nor-
dic Walking. Grupa PILICZANKI Sulejów z sulejow-
skiego MOK wzięła w nich udział. Instruktorem gru-
py jest Pani Grażyna Gadula.
 29.09.12r. w MOK w Sulejowie odbył się Dan-
cing. Organizatorzy zapewnili wyśmienitą zabawę ta-
neczną, o oprawę zadbał zespół METIUS. W impre-
zie udział wzięło ponad 70 osób.
Od drugiej połowy września W Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Sulejowie odbywają się różnego typu
zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych min. zajęcia
plastyczne, nauka gry na gitarze i keyboardzie, taniec
ludowy, hip-hop, aerobik, gimnastyka korekcyjna.
Każdy z rodzajów zajęć przyciągnął wielu zaintereso-
wanych. Po raz pierwszy w tym roku utworzono zaję-
cia plastyczne i zajęcia z tańca i śpiewu ludowego dla
dzieci od 3 do 8 lat.
Nasi instruktorzy:
- Mariusz Magiera – instruktor zespołu „Czerwone
Jabłuszko”;
- Małgorzata Leśniewska – instruktor zajęć plastycznych;
- Mariusz Dobrzalski – instruktor gry na gitarze i key-
boardzie;
- Anna Przygodzka – instruktor fitness i aerobiku;
- Renata Famulska – instruktor jogi;
- Grażyna Gadula – instruktor Nordic Walking;
- Zdzisław Miękus – instruktor tańca towarzyskiego;
- Klub KoBos-Dance – zajęcia taneczne dla dzieci;
Dziecięcy Zespół Ludowy z MOK w Sulejowie
Czerwone Jabłuszko wystąpił 21.11.12 r.  podczas Dnia
Seniora w Siedzibie Pol-
skiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Sulejowie. Spotkanie se-
niorów z terenu naszej

gminy  było nawiązaniem do Europejskiego Roku
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Między-
pokoleniowej.  Po zakończeniu spotkania, członko-
wie zespoły obdarowania zostali przez pracowników
Stowarzyszenia Euro-Centrum publikacjami książ-
kowymi oraz maskotkami.
 Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku MOK
w Sulejowie zorganizował dla dorosłych Bal Andrzej-
kowy. 24 listopada w sali MOK bawiło się kilkadzie-
siąt osób.  Tradycyjnie były:  wróżby, lanie wosku
i zabawa w gronie najbliższych i znajomych. Do tańca
przygrywał profesjonalny DJ – Wodzirej. Przez
większą część imprezy można było poprosić o wróż-
bę Cygankę Esmeraldę.
 W listopadzie w MOK dokonano modernizacji
instalacji grzewczej. Obejmowała ona wymianę ko-
tła C.O. oraz części grzejników. Dzięki temu  w MOK
w końcu jest ciepło!

 Sylwia Klass

grupa PILICZANKI 
taniec towarzyski 
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Mity na temat alkoholu
Alkohol jest powszechnie dostępny i spożywany. Twier-

dzimy, że wiemy o nim wystarczająco dużo, a są to tylko
„mity alkoholowe”. Dla przykładu podam kilka z nich.
Mitem jest, że kufel piwa nie może zaszkodzić. Wypicie
jednak jednej szklanki 250 ml piwa o mocy 5% powoduje
wprowadzenie do organizmu
takiej samej ilości alkoholu, co
wypicie małego kieliszka 30
ml wódki 40%. Niektórzy
uważają, że jeśli kierowca
prześpi się  trochę po piciu al-
koholu, to po obudzeniu może spokojnie prowadzić samo-
chód. Prawda jest taka, wątroba metabolizuje alkohol ze
stałą prędkością ok. 8-10 g na godzinę u kob/iety i 10-12 g
na godzinę u mężczyzny. Sen nie wpływa na przyspiesze-
nie tego procesu.

Panuje przekonanie, że alkohol relaksuje i jest dobrym
środkiem na zdenerwowanie. Faktem jest, że alkohol dzia-
ła uśmierzająco i antydepresyjnie, jednak chwilowe odprę-
żenie, jakiego doznają niektóre osoby po spożyciu alkoho-
lu powoduje, że nie myśli się o problemach życiowych. Po
wytrzeźwieniu wraca się do nich, a wpływ alkoholu na
ośrodkowy układ nerwowy pociąga za sobą jeszcze większą
„nerwowość".

Mitem jest, że jeśli ktoś codziennie chodzi do pracy, to
znaczy, że nie jest uzależniony. Większość alkoholików re-
gularnie i dużo pracuje, często są to dobrzy pracownicy,
którzy starają się zrekompensować poczucie winy spowo-
dowane nadużywaniem alkoholu dobrą i staranną pracą.

 Są ludzie, którzy uważają, że wypicie kawy po spo-
życiu alkoholu usuwa jego działanie. Otóż picie kawy nie
wpływa na poziom stężenia alkoholu we krwi i wydycha-
nym powietrzu. Choć może wywoływać mylne, subiektyw-
ne wrażenie bycia trzeźwym. Kawa dodatkowo spowalnia
spalanie alkoholu przez wątrobę.

Istnieje przekonanie, że alkoholicy to ludzie z margi-
nesu społecznego. Jednak tylko 3-5% wszystkich alkoho-
lików to osoby zmarginalizowane. Przeważająca większość,
czyli 95-97%, mieści się w przekroju całego społeczeń-
stwa. Ludźmi uzależnionymi od alkoholu są przeważnie

DYŻURY
 środy w godz. 13.15 – 16.45 terapeuta
 piątek 12.00 – 15.00 prawnik lub psycholog
piątek 17.30 – 21.00 terapeuta i grupa wsparcia
 wtorek w godz. 18.00 – 21.00 spotkania AA

16 października
2012r.  odbyła się uroczy-
sta inauguracja ogólno-
polskiego programu

„Optymistyczne przedszkole” autorstwa Ireny Dzierz-
gowskiej i Mireli Nawrot. W uroczystości uczestniczy-
li: rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz
zaproszeni przedstawiciele oświaty z gminy.

Zaprezentowano pokaz multimedialny pt. „Samorzą-
dowe Przedszkole w Sulejowie w latach 1946-2012” przy-
gotowany przez nauczycielkę R.Wieczorek, oraz optymi-
styczny występ dzieci z grup: „Żabki” i „Tygryski” przygo-
towany przez nauczycielki: E.Malarz, R.Wieczorek, A.Ma-
tuszczyk, M.Ciach. Punktem kulminacyjnym było uroczy-

ste odsłonięcie tablicy z logo programu przez Burmistrza
Pana S.Baryłę, Dyrektora Przedszkola Panią Marzannę Ma-
rzec oraz delegację dzieci z każdej grupy.        M. Marzec

P
w Sulejowie

rzedszkole

normalnie pracujący, posiadający rodziny, często szano-
wani obywatele.

Ostatnim mitem, który przytoczę jest, że alkoholicy
piją codziennie. Niektórzy tak,  ale jest to nieduży odse-
tek. Bardziej typowym sposobem picia jest picie przery-

wane dłuższymi lub krótszymi
okresami całkowitej abstynen-
cji. Ten ostatni przykład bardzo
często przeszkadza samym al-
koholikom w podjęciu leczenia,
ponieważ uważają, że picie „od
czasu do czasu” to nie problem.

Podałem tylko kilka przykładów mitów na temat alko-
holu, ale jak możemy się domyślać jest ich o wiele, wiele
wiecej. Jak widać, to co wydaje nam się oczywiste wcale
takie być nie musi. Ocena bierze się ze stereotypów (myl-
nych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie zwanych
„mitami o alkoholu”.

XII FORUM TRZEŹWOŚCI
Grupa „Świt” działająca przy Punkcie Konsultacyj-

nym w Sulejowie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowały 13 październi-
ka w MOKu dwunaste już Forum Trzeźwości. Odbyło się
pod hasłem „Nie kupuj własnego spokoju ducha kosztem
spokoju innych”. Po krótkiej dyskusji rozpoczęła się za-
bawa taneczna, w której wzięło udział około 150 osób przy-
byłych z całego regionu łódzkiego. Na forum obecni byli
również zaproszeni przedstawiciele Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
Wszyscy wspaniale się bawili oczywiście bez alkoholu.
Zabawa trwała do drugiej w nocy chociaż wiele osób mia-
ło wyraźną ochotę na dalszą zabawę.

od redakcji – Dzięki zaproszeniu organizatorów była
tam nasza przedstawicielka, która powiedziała: - „i ja
tam byłam, niczego nie piłam i świetnie się ubawiłam!”

Na stronie UM www.sulejow.pl pojawiła się zakład-
ka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.                                             Marcin AA



SULEJ  nr  53, grudzień`2012

SULEJ  jest redagowany przez:
Redaktor naczelna – Teresa Sarlej
Zespół: Zofia Gwarda, Katarzyna Prochoń, Andrzej Ty-
miński, Ewa i Bożena Zawisza
Rysunki – Teresa Sarlej
Łamanie i druk – RC P-ków, ul. Belzacka, t.(44)7325626

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Za-
strzega sobie prawo do tytułów i opracowań tekstów.
Adres do korespondencji – Miejska Biblioteka
w Sulejowie, Rynek 1, 97–330 Sulejów

www.sulejow.pl                e-mail: sulej@op.pl

MANEWRY
STRAŻACKIE
w Barkowicach

Mokrych
 (20 X 12).

OSP z Sulejowa
zaprezentowała

ratowanie
rozbitków

z Zalewu Sule-
jowskiego na

łódź ratowniczą.

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie uprzej-
mie przypomina, że jednym z obowiązków właści-
ciela każdej posesji jest posiadanie umowy na wy-
wóz nieczystości stałych oraz płynnych.

Wszystkich zainteresowanych podpisaniem umo-
wy, MZK zaprasza do swojej siedziby w Sulejowie
przy ulicy Koneckiej 46 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00.

Pragniemy jednocześnie jeszcze bardziej upowszech-
nić wśród mieszkańców naszej Gminy reguły prowa-

dzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów. Powodzenie całego systemu
segregacji odpadów jest zależne od
każdego z nas. Z odpadów po-

wstających w naszych domach możemy bowiem wyse-
lekcjonować: papier, plastik i szkło. To my decydujemy
czy odpady wrzucimy do odpowiedniego pojemnika,
czy też wyrzucimy je razem i bezpowrotnie utracimy
szansę ich ponownego wykorzystania.  System selek-
tywnej zbiórki odpadów prowadzony jest na terenie
Gminy Sulejów poprzez system pojemnikowy oraz wor-
kowy w ramach selektywnej zbiórki „u źródła”.

Dodatkowo w ramach SELEKTYWNEJ ZBIÓR-
KI „U ŹRÓDŁA” można również oddać zużyty sprzęt
elektryczny oraz elektroniczny tj. lodówki, zamra-
żarki, klimatyzatory, telewizory i monitory, radia,
komputery, magnetowidy itp.

Warunkiem odbioru wyżej wymienionych sprzę-
tów jest by były wystawione przed posesję w dniu
zbiórki oraz ich stan pozostawał nienaruszony. Po-
nadto w ramach tego programu można oddać tzw.
twardy plastik, tj. krzesła ogrodowe, stoliki, donicz-
ki, wiaderka.

MZK w ramach zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych wprowadził również zbiórkę zużytych baterii.

Baterie są zbierane do specjalnych pojemników
ustawionych w jednostkach oświatowych oraz w nie-
których sklepach na terenie naszej Gminy, a także
w biurze MZK oraz Urzędzie Miejskim.

Ireneusz Czerwiński

W pięknie przygotowanej sali sulejow-
skiego MOK –u odbył się kolejny już
mecz Brydża Sportowego o Puchar
Burmistrza Sulejowa pomiędzy gmi-
nami: Wolborz i Sulejów. Tym razem

zwyciężyli goście 149:120. Zawodnicy z Wolborza to:
Emilia i Józef Cieciorowscy, Henryk Sęk i Grzegorz
Adamczyk, Jerzy Szostak i Jan Krawczyk, Zbigniew
Lekan i Władysław Adamowicz, Zygmunt Załęcki
i Krzysztof Dziubałtowski.

Fundator pucharu, burmistrz Stanisław Baryła, po-
dziękował zawodnikom za sportową rywalizację prze-
biegającą w serdecznej atmosferze. Docenił również
duże zaangażowanie grających w długoletnie propa-
gowanie tego sportu.

Za przygotowanie meczu podziękowania należą się
pracownikom promocji UM: Sylwii Miler i Jerzemu
Śliwie, dyrektor MOK–u Sylwii Klass. Tradycyjnie już
ciastami obdarowała nas cukiernia Michaś.

 Zbigniew Sarlej
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