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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Marzec to już przedwiośnie. Znikający śnieg niestety odsłania zalegające tu i ówdzie śmieci.

Właśnie te rzucone niefrasobliwie przez ludzi butelki, papiery, wysypane popioły itp. będą tematem
najbliższych miesięcy. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm wprowadzone zostaną ryczałtowe opłaty
za odbiór odpadów i o realizacji tego nowego prawa rozmawiamy z dyrektorem Miejskiego Zakładu
Komunalnego – Ireneuszem Czerwińskim (str.2).

Tymczasem, czekając na wiosnę, spójrzmy na męczące nas roztopy i błota okiem sulejowskiego
poety czytając wiersz na ostatniej stronie.

 Teresa Sarlej

RzeŸby  autorstwa Kazimierza Ajsa na zdjêciach Andrzeja Tymiñskiego
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O śmieciach po nowemu

Zgodnie z przyjętą przez sejm tzw. „ustawą śmie-
ciową” w najbliższym czasie czeka nas „rewolucja”
w tym przedmiocie. Sprawa jest poważna, bowiem
dotyczy ona bez wyjątku każdego mieszkańca wsi
i miast. Szczegółowe rozwiązania leżą w gestii sa-
morządów Z tego co możemy zaobserwować w pra-
sie czy telewizji, poszczególne jednostki administra-
cyjne mają różne, czasem diametralnie rozbieżne,
koncepcje uregulowania tej kwestii. Dotyczą one
między innymi propozycji co do wysokości opłat czy
sposobów ich naliczania. A jakie postanowienia
zapadły w tej sprawie w Sulejowie? Pytamy o to
p. dyrektora MZK – Ireneusza Czerwińskiego, któ-
ry naszym zdaniem jest osobą kompetentną i naj-
lepiej zorientowaną w tym przedmiocie.

Panie dyrektorze, czy Pana zdaniem to nowe usta-
wowe uregulowanie w sprawie śmieci, ma rzeczy-
wiście „rewolucyjny” charakter?
 Oczywiście w pewnym sensie - tak. To co w wielu kra-
jach Europy Zachodniej jest niekwestionowaną normą,
u nas wchodzi w życie jako novum. Jesteśmy członkiem
Unii Europejskiej, zatem chcąc nie chcąc musimy dosto-
sowywać uregulowania prawne do unijnych dyrektyw.
Także w sprawie ochrony środowiska naturalnego.

W związku z tym co pan powiedział, pojawiają się gło-
sy, że oto po raz kolejny Unia nas do czegoś zmusza...
Takie opinie i ja często słyszę. Niestety. To nieporozumie-
nie, a raczej niezrozumienie istoty i wagi problemu. Jaką
mamy alternatywę? Ano taką, że pogodzimy się z dotych-
czasową praktyką, która oznacza, iż nasze lasy, obrzeża
miast i wsi, pobocza tras komunikacyjnych, itp. są pełne
worów ze śmieciami. Możemy udawać, że tego nie wi-
dzimy, ale faktem jest, iż nasze najbliższe otoczenie jak
kraj długi i szeroki, usiane jest dzikimi wysypiskami śmie-
ci. Problem ten nie omija naszego miasta. Najwyższy czas
by położyć temu kres. Coroczna akcja „Sprzątanie świa-
ta”, choć skądinąd godna pochwały, nie rozwiązuje pro-
blemu. Niezbędne są rozwiązania systemowe. Taką syste-
mową propozycją jest omawiana ustawa.
Łatwo powiedzieć – „położyć kres”, ale jak to prak-
tycznie uczynić?
Zgoda. Mam świadomość, że sprawa nie jest łatwa.
Mamy bowiem do czynienia z utartymi nawykami, nie-
dobrymi zwyczajami – czyli od lat utrwalonymi sposo-
bami postępowania. Trudno oczekiwać, że można je
zmienić z dnia na dzień. Kolor ściany można zmienić
w kilka godzin, ale zmiany mentalnościowe wymagają
czasem długich lat. Nadzieja w edukacji i ekonomii. Po-
wołam się na przykład Szwecji. Przed laty kraj ten miał
problem z zagospodarowaniem śmieci. Dzięki szeroko
zakrojonej akcji edukacyjnej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży, Szwecja może się pochwalić ogromnym

sukcesem. Tam 80% śmieci podlega recyklingowi. Po-
zostałe 20% odpadów, które nie sposób przetworzyć, jest
spalane w specjalistycznych, ekologicznych spalarniach.
Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż śmieci stanowią
wartościowy surowiec. Posegregowane pozwalają na wy-
produkowanie licznych potrzebnych na co dzień artyku-
łów. „Śmieciowy wsad” znacznie potania ich wytwarza-
nie, zaś te spalone są źródłem cieplnej energii. Na tym
polega czynnik ekonomiczny. Składowanie śmieci na
wysypiskach to po prostu marnotrawstwo, a przy tym
zagrożenie dla ekosystemu.

Geograficznie rzecz biorąc, do Szwecji to przysło-
wiowy „rzut beretem” przez Bałtyk, ale by osiągnąć
tamtejsze wyniki to naszym zdaniem u nas jeszcze
daleka droga.
Oczywiście. Nie od razu Kraków zbudowano. Trzeba po-
stępować konsekwentnie krok po kroku. Podjęliśmy z daw-
na oczekiwaną decyzję o zamknięciu sulejowskiego wy-
sypiska z dniem 31 grudnia 2012 roku. W najbliższych
miesiącach przystąpimy do prac agrotechnicznych. Teren
zostanie wyrównany, a śmieci zasypane ziemią. Planuje-
my posadzenie w tym miejscu drzew i krzewów. Następ-
nym krokiem będzie sukcesywne wdrożenie od 1 lipca
2013 roku, nowego sposobu, zgodnego z ustawą, zago-
spodarowania śmieci i innych odpadów. Aby nie była to
terapia szokowa, to zamierzamy pozostawienie w użyt-
kowaniu ogólnodostępnych pojemników na segregowane
śmieci będących własnością MZK w dotychczas funkcjo-
nujących punktach na terenie naszego miasta. Pozostaną
one tam do końca bieżącego roku. Po tym terminie zo-
staną przeniesione na teren obsługiwanych przez nas in-
stytucji np. szkół i biur.

Proszę bliżej objaśnić na czym będą polegały kon-
kretne rozwiązania.
Zgodnie z posiadaną przez urząd ewidencją gospodarstw
zwrócimy się do ich użytkowników o złożenie stosow-
nych deklaracji. Najważniejsza z zawartych tam infor-
macji, to ilość osób zamieszkałych na stałe w danej
posesji. Chcę wyraźnie podkreślić – zamieszkałych,
a więc nie tylko zameldowanych. Proponuje się by tzw.
podatek śmieciowy, wynosił miesięcznie od każdej za-
mieszkałej osoby 7,50* zł za śmieci segregowane i 15 zł
za śmieci niesegregowane. Tak więc biorąc za przykład
rodzinę czteroosobową miesięczny podatek będzie wy-
nosił 30 zł (przy śmieciach segregowanych), i 60 zł (za
śmieci niesegregowane).
*Od redakcji: W marcu znowelizowano ustawę śmie-
ciową i być może pozwoli to na obniżenie tej stawki...

Jak znamy życie, to znajdą się tacy, którzy będą ocią-
gali się ze złożeniem owej deklaracji, a nawet nie
można wykluczyć, iż podawane będą dane niezgod-
ne ze stanem faktycznym.
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Liczymy na uczciwość obywateli. Deklaracje będzie-
my przyjmować w dobrej wierze, ale nie oznacza to, że
bezwarunkowo. Po pierwsze - złożenie deklaracji jest
obowiązkowe. Dane zawarte w deklaracji będą weryfi-
kowane przez specjalnie powołany zespół pracowni-
ków. Pragnę wyraźnie podkreślić, że „podatek śmie-
ciowy” podlega przepisom prawa podatkowego i wszel-
kie zaniechania oraz ewentualne zafałszowania, czy też
opieszałość w regulowaniu należności będą traktowa-
ne jako wykroczenia przeciw temu prawu.

W tej sytuacji rozsądnym wyjściem jest dokonywa-
nie wstępnej selekcji, ale jak?
–  W pierwszej kolejności segregujmy materiały z pla-
stiku, makulaturę, szkło (osobno białe i kolorowe),
wyroby z metalu. Do osobnych pojemników należy
wkładać tzw. śmieci mokre, tj. odpady kuchenne, tra-
wy, resztki pożywienia, itp. W wielu państwach osob-
no zbiera się plastiki miękkie (np. butelki PET, folie),
plastiki twarde (np. opakowania i inne wyroby wyko-
nane z twardych plastików), śmieci biomedyczne (np.
opakowania po lekarstwach) i elektrośmieci (np. bate-
rie, żarówki, zużyte urządzenia – telefony, radia, itp.).

Zapomnieliśmy o popiołach...
Dziękuję za to pytanie. Ten odpad jest wyjątkowo uciąż-
liwy. Z kilku powodów. Zmieszany w jednym pojemni-
ku z innymi śmieciami, powoduje, że są one tak zanie-
czyszczone, iż praktycznie nie nadają się do dalszego
przetwórstwa. Dlatego też popioły należy składować
w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach
(najlepiej metalowych). Przy okazji chcę zwrócić się
z apelem. W żadnym przypadku nie wyrzucajmy po-
piołu na drogi. Ja wiem, że osoby, które tak czynią, ar-
gumentują, iż w ten sposób wyrównują dziury na jezd-
ni. Błąd! Dziury szybko wybiją się na nowo, a nasze
płuca wchłoną ogromne ilości szkodliwych dla zdro-
wia pyłów. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że
w popiołach zawarta jest większość pierwiastków z ta-
blicy Mendelejewa! Pozostaje jeszcze do uregulowa-
nia sprawa opłat za odbiór popiołów. Spora część bu-
dynków jest ogrzewana gazem lub olejem opałowym,
i nie wytwarza popiołów.

Pozostaje sprawa obsługi tego systemu, czyli komu
zostanie powierzone zadanie odbioru od mieszkań-
ców śmieci. Czy będzie to MZK?
Póki co sprawa ta nie jest jeszcze jednoznacznie roz-
strzygnięta. Ustawa mówi, że konkretna firma musi być
wybrana w drodze przetargu. MZK nie może przystą-
pić do takowego gdyż jest agendą UM i  nie posiada
osobowości prawnej. Taki jest stan prawny na chwilę
obecną. Nie oznacza to, że sytuacja ta nie zmieni się.
Ustawa nakłada na firmy chcące uczestniczyć w prze-

targu bardzo duże wymagania. Dotyczą one m. innymi
sprawnego i specjalistycznego transportu, dysponowa-
nia fachową kadrą pracowników, posiadania hal prze-
znaczonych do właściwej segregacji, gwarancji odno-
śnie bezpiecznego przetwórstwa, itp. Czy znajdą się fir-
my, które sprostają tym ostrym wymaganiom? Jest to
sprawa do rozstrzygnięcia w najbliższym czasie.

Okazuje się, że właściciele posesji, chcąc segregować
śmieci, będą musieli dysponować odpowiednimi wor-
kami i pojemnikami. Jakimi?
Ażeby idea selektywnej gospodarki śmieciami i odpa-
dami spełniła swe cele, to rzeczywiście należy stosować
odpowiednie opakowania. Przypomnijmy: plastikowe
worki białe są przeznaczone na białe szkło, zielone na
szkło kolorowe, niebieskie na makulaturę, zaś żółte na
opakowania plastikowe. Można je otrzymać nieodpłat-
nie w MZK (Konecka 46), oraz w bazie ZOM (Runek
1). Pojemniki można zakupić w MZK. Ich koszt jest na-
stępujący: pojemnik 120 litrów kosztuje 98,40 zł, a cena
pojemnika 240 litrów wynosi 123 złote.

Reasumując. Obok niewątpliwych pozytywów, wi-
dzimy także drugą stronę medalu oznaczającą, że
prawdopodobnie koszty odbioru śmieci będą wyższe
niż dotychczas.
Jak będzie w rzeczywistości, to oczywiście czas poka-
że. Mówiąc uczciwie niewykluczone jest, że macie Pań-
stwo rację. Zważmy jednak na niewątpliwe plusy. Czy
za czyste środowisko przyrodnicze, zdrowy klimat, es-
tetykę naszego najbliższego otoczenia, nie warto zapła-
cić tę niewygórowaną zwyżkę cen? Jeśli spojrzymy na
problem poprzez indywidualny interes, to każdy poda-
tek boli. Ale z ogólnospołecznego punktu widzenia jest
to nieunikniona konieczność jeśli chcemy się mienić spo-
łeczeństwem na miarę wymogów XXI wieku.

A co z nieczystościami płynnymi?
Rzeczywiście jest to problem, z którym borykamy się
od lat. Dysponujemy nowoczesną i wydajną oczyszczal-
nią ścieków. Niemniej mamy świadomość, że w wielu
przypadkach funkcjonują nieszczelne szamba zatruwa-
jące glebę. Nawet ma to miejsce w specjalnie wydzielo-
nych strefach ochrony ekologicznej. Nie lekceważymy
sobie tej sprawy. Niebawem podejmiemy działania za-
pobiegające temu procederowi. Mam nadzieję, że nie
trzeba będzie zbyt długo czekać na pozytywne efekty.
We wspomnianej wyżej deklaracji jest punkt, w którym
należy określić sposób pozbywania się nieczystości płyn-
nych. Informacje te pozwolą nam dobrą informację o ilo-
ści i rodzajach aktualnie funkcjonujących szamb.
Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad przeprowadzili:
 Katarzyna Prochoń i Andrzej Tymiński
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WIADOMOŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

Koncert kolêd
6 stycznia w Kościele pw. św. Floriana

w Sulejowie, dzięki staraniom Stowarzyszenia Mło-
dy Sulejów dla Pokoleń, odbył się Koncert Kolęd,
który uświetnił występ Gminnej Orkiestry Dętej Gorz-
kowice pod batutą Tomasza Kozubowicza i kierow-
nictwem Marka Ostrowskiego. Koncert wzbudził
ogromne zainteresowanie. Mieszkańcy naszej gminy
i goście z pewnością nie żałowali przyjścia na kon-
cert, na którym oprócz tradycyjnych polskich kolęd
zagrano również znane świąteczne utwory zagranicz-
ne, m.in. Last Christmas, White Christmas. 30-oso-
bowa grupa muzyków dała pokaz swojego talentu
i pomimo mroźnej aury rozgrzała publiczność.

Ho³d poleg³ym
W czwartek 17 stycznia 2013r., w samo południe przed-
stawiciele władz miasta, grup społecznych, Miejskie-
go Zakładu Komunalnego oraz placówek oświatowych
gminy Sulejów oddali hołd poległym w walce o wy-
zwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej.

Liczba mieszkañców
Nieznaczny ale systematyczny wzrost mieszkańców
zanotowano w gminie Sulejów. Według stanu na
31.12.2012 r. liczba ludności w gminie wyniosła 9 ty-
sięcy 808 osób. To o 38 osób więcej niż w roku 2011.
Z kolei Sulejów w 2012 r. zamieszkiwało 6 tysięcy
390 osób, o 23 osoby mniej niż w 2011 r.

31.12.2012 r. gminę Sulejów zamieszkiwało:

1) Adelinów               7
2) Barkowice     407
3) Barkowice Mokre 131
4) Biała    423
5) Bilska Wola    160
6) Bilska Wola Kol.   222
7) Dorotów      66
8) Kałek    337

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej koleżanki

Bożeny  Teodorskiej,
wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego

w Sulejowie, zmarłej 4 marca 2013 roku.
Śmierć to przejście na drugą stronę życia,

Bożenko będziesz zawsze w naszej pamięci.
 Koleżanki i Koledzy

Urzędu Miejskiego w Sulejowie

17)  Łęczno  439
18)  Mikołajów    15
19)  Nowa Wieś  137
20)  Piotrów    45
21)  Podkałek   160
22)  Podlubień   169
23)  Poniatów    893
24)  Przygłów  1057

Ho³d straconym
W niedzielę 10 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w koście-
le św. Floriana w Sulejowie odprawiona została msza
święta upamiętniająca osoby aresztowane przez Niem-
ców w Sulejowie w dniu 11 lutego 1941 r. i stracone
w obozach koncentracyjnych podczas II wojny świa-
towej. Następnego dnia przedstawiciele władz  złoży-
li wieńce pod obeliskiem z płytą pamiątkową na ul.
Górnej oraz na cmentarzu w Sulejowie.

Ferie zimowe
to czas wolny od obowiązkowych zajęć szkolnych, ale
w świetlicy wiejskiej w Białej nie był to czas leni-
stwa. Ferie upłynęły tam pod znakiem różnorodnych
zajęć dla dzieci prowadzonych przez opiekuna świe-
tlicy. Początek ferii rozpoczęły zajęcia związane z za-
gadnieniami Unii Europejskiej, zrealizowane przez
pracowników Punktu Informacji Europejskiej Euro-
pe Direct w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym te-
matem były bajki pochodzące z krajów Unii Europej-
skiej. Dzieci brały udział w różnych konkursach i qu-
izach z nagrodami. Na koniec dzieci mogły spróbo-
wać ciasteczek- faworków, które wcześniej same po-
magały przygotować. Dzieci z gminy Sulejów uczest-
niczyły w zajęciach plastycznych, tworzyły pejzaże
zimowe, aniołki, motyle, kwiaty z bibuły, a nawet ra-
kiety z rolek papieru toaletowego. Bardzo chętnie grały
w gry stolikowe i układały puzzle. Organizowały tur-
nieje w odbijaniu piłeczek, zabawy z krzesełkami.
Każdy uczestnik otrzymał nagrody. Mimo zimnej aury
za oknem osoby, które zaryzykowały wyjście z domu
i przyjście na świetlicę, wychodziły wzbogacone o no-
we doświadczenia i umiejętności, a wspólne spotka-
nia inspirowały do planowania kolejnych działań.

Zapraszamy do korzystania ze świetlic wiejskich:
- w Białej w czwartki i piątki w godz. 14-20 oraz

w soboty w godz. 12-20
- w Kole w piątki w godz. 13-20, w soboty w godz.

11-19 oraz w niedziele w godz. 10-15
Sylwia Miller

Referat Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki

 9)   Karolinów        61
10)  Klementynów   32
11)  Kłudzice   377
12)  Koło   360
13)  Korytnica     91
14)  Krzewiny   228
15)  Kurnędz          344
16)  Łazy – Dąbrowa 182

25)  Salkowszczyzna 29
26)  Uszczyn     601
27)  Winduga         9
28)  Witów     262
29)  Witów-Kolonia  379
30)  Włodzimierzów1627
31)  Wójtostwo      100
32)  Zalesice      261
33)  Zalesice-Kolonia 197
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Laureaci konkursów w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Sulejowie:

 „Laurka dla babci i dziadka” 
„Sulejów – miasto moich marzeń” 

Wojenne rocznice i sulejowskie miejsca pamięci

Ferie w świetlicy wiejskiej
w Białej

Rzeźba
Kazimierza Ajsa
„Wapiennik”

Rzeźby 
Kazimierza
Ajsa: „Szopka”,
a wyżej figurki
ludowe. Sylwetka
artysty str.8.

piłka siatkowa na medal str.16
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Dawno, dawno temu, w XIX wieku w Łęcz-
nie i Wójcinie żyła rodzina Więckowskich...

Poszukiwanie przodków i co z tego wynik³o.

Niedawno za sprawą redaktor naczelnej trafił do mnie
rozbudowany e-mail. Okazało się, że pewien pan z dale-
ka poszukuje korzeni swoich przodków. Pomyślałem so-
bie: „Trzeba pomóc człowiekowi, który w dzisiejszych,
zabieganych czasach umie spojrzeć za siebie”. Wkrótce
wywiązała się między nami ożywiona korespondencja e-
mailowa, jak mniemam z korzyścią dla obu stron. Mu-

szę przyznać, że byłem pod wrażeniem wiedzy genealo-
gicznej mego adwersarza. Tym człowiekiem zdetermi-
nowanym w poszukiwaniu swoich antenatów okazał się
Pan Mirosław K. Paliszewski ze Wschowy. Mimo, że
liczba rodzinnych wątków jest bardzo duża, a informa-
cje niemal w pełni kompletne, ja ograniczony obszerno-
ścią tego artykułu podam jedynie te, które wydały mi się
najciekawsze. A oto co memu rozmówcy udało się usta-
lić i jaki ma to związek z naszym miastem.

Pan Mirosław w linii żeńskiej związany jest z rodziną
Więckowskich herbu Prus, która gospodarowała w dobrach
Łęczno. Dobra te po kongresie wiedeńskim zostały wydzie-
lone z dóbr Koło w osobną ekonomię rządową zarządzaną
przez kolejnych dzierżawców. Po upadku powstania listo-
padowego naddzierżawcami dóbr Łęczno byli dwaj bracia
Więckowscy: Wojciech (ur. Ossa 1804 – zm. Wójcin 1865)
i Franciszek (ur. Ossa 1805 – zm.?). W 1832 r. w Błędowie
k. Grójca obaj poślubili dwie siostry Królikowskie: Woj-
ciech – Irenę (ur. Terespol 1815 – zm. Wójcin 1850), a Fran-
ciszek – Bożenę (ur. Łachów 1813 – zm.?).

Po śmierci Wacława Glassera h. Łodzia (ur.? – zm.
Wójcin 1835), właściciela dóbr Wójcin, Wojciech Więc-
kowski zdecydował się kupić ten majątek. Dobra Wójcin

pod koniec XVIII w. były w posiadaniu księcia Józefa
Poniatowskiego herbu Ciołek (1763 – 1813). Ten przeka-
zał je swojej kochance, czy jak wówczas mówiono – me-
tresie, Annie Marii Pierr (ur.? – zm. Rawa Mazowiecka,
poch. Wójcin 1852), która wyszła za jego zaufanego, oso-
bistego kamerdynera Wacława Glassera. Prawdopodob-
nie było to małżeństwo zaaranżowane przez księcia.
W małżeństwie tym urodził się syn, być może nawet nie-
ślubne dziecko księcia Józefa, który – zanim został boha-
terem spod Raszyna i najmłodszym marszałkiem rewo-
lucyjnej Francji – znany był z hulaszczego żywota.

Kolejne wzmianki o Wojciechu Więckowskim mówią
także, że był dzierżawcą majątków Tomaszów i Owczary
pod Sulejowem. W rękach rodziny Więckowskich ma-
jątek Wójcin pozostał do 1886 r., kiedy to nabył go Żyd
Goldberg. W tym czasie nastąpił ogromny rozwój tego
terenu, zostały zasiedlone pustkowia Honoratów, Józe-
fów, Olimpiów, Władysławów. Powstała także wieś
o wymownej nazwie Więckówka.

Obaj bracia dalej zamieszkiwali w Łęcznie, dzier-
żawiąc te dobra. Za zasługi w tłumieniu powstania li-
stopadowego, na podstawie ukazu carskiego z dnia 9/
21. VIII 1839 r. dobra Łęczno otrzymał jako donację II
klasy (tzw. majorat) członek sądu wojennego, generał
rosyjski Borys Władymirowicz Połujektow, który następ-
nie pełnił funkcję sekretarza gubernialnego guberni piotr-
kowskiej. Jego żoną była księżna Gagarin, a pierworod-
nym synem Włodzimierz, późniejszy dziedzic tegoż
majoratu. Jednak zarząd majoratem w imieniu Borysa
dalej pełnili bracia Więckowscy.

Równocześnie w sąsiedniej Białej zamieszkiwał ich
starszy brat Józef Więckowski (ur. Fałków 1798 – zm.?),
urzędnik skarbowy w Piotrkowie, a następnie asesor eko-
nomiczny komisji województwa kaliskiego. Był on żonaty
z Józefą Zwierzchowską, z którego małżeństwa doczekał
się dwóch synów: Władysława (ur. Warszawa 1821 – zm.
Warszawa 1867) – adwokata w Warszawie i Zygmunta
(ur.? - zm. Londyn? 1850), zamieszkałego w Kurnędzu.
Obaj wdali się w działalność konspiracyjną przeciwko ca-
ratowi i kolportowanie nielegalnej prasy w rejonie Sulejo-
wa. Spisek został jednak odkryty i Władysław został aresz-
towany, a następnie zesłany na Sybir, skąd powrócił po
wieloletniej katordze. Zygmuntowi udało się uciec do Prus,
a potem do Anglii, gdzie zmarł na wygnaniu.

Ktoś mógłby zapytać, jaki związek ma rodzinna saga
Więckowskich z Sulejowem? Ano ma. W 1844 r. Franci-
szek Więckowski ufundował na cmentarzu parafialnym
w Sulejowie okazałą kaplicę cmentarną z czterokolum-
nowym portykiem i trójkatnym szczytem, dziś znaną pod
wezwaniem apostołów Św. Piotra i Pawła. Większość ro-
dziny Więckowskich pochowana jest właśnie tam, co do-
kumentuje opis tej kaplicy z 1935 r.: „(…) przy wejściu
na cmentarzu znajduje się kościółek murowany, kryty gon-
tem, z ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Zbudowa-

Kaplica Więckowskich, 1949r.
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ny był, jak mówią obecnie starzy ludzie, przez Więckow-
skiego, właściciela Łęczna, Bogusławy, Krasika, Wójci-
na, Jankowa i wielu innych majątków – około 1820 r.
W podziemiach kościoła chowani byli zmarli z rodziny
Więckowskich. Jest tam trumien w dość dobrym stanie
około 40. Ostatni z rodu Więckowskich był pochowany
około 1890 r. Od tego czasu wejście zostało skasowane –
dostać się można przez podniesienie desek z podłogi.
Msze święte nie odprawiają się w nim. Kościółek zaase-
kurowany jest na sumę zł 2.000.”

Pan Mirosław dopatrzył się również koligacji Więc-
kowskich i Paliszewskich ze znanym satyrykiem i ra-
motkarzem Augustem Odrowążem Wilkońskim (ur. Ką-
kolewo 1805 – zm. Siekierki 1852), który w latach czter-
dziestych XIX w. miał często przebywać w podsule-
jowskim Kurnędzu i Wójcinie. Jego żoną była pisarka
Paulina z Lauczów (ur. Swarzędz 1815 – zm. Poznań
1875). W tym czasie dzierżawili oni majątki Garbatka,
a następnie Tyniec koło Radomia. Jego brat Florian Wil-
koński (ur. 1802 – zm. 1872), miał syna Bolesława Wil-
końskiego, który poślubił Bogusławę Więckowską (ur.
ok. 1840 – zm. 1926) z Wójcina. Drugi brat – Klemens
(ur. 1803 – zm. 1851), właściciel Górzna k. Garwolina,
z kolei był żonaty z Ludwiką Anną Paliszewską herbu
Abdank (ur. 1803 – 1866). Dla niewtajemniczonych zaś
podaję, że herb Abdank, to ten, który możemy zoba-
czyć dziś na murze plebani w opactwie cystersów
w Podklasztorzu. Tym sposobem, dzięki pasji jednego
człowieka wiedza o dziejach naszego regionu została
w znacznym stopniu uzupełniona.

Bibliografia: Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 24, s. 275-
277. Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach
1840-1845. Edward Dembowski, red. Vladimir
Anatol'evič D'âkov, Stefan Kieniewicz, Wiktoria
Śliwowska, Wrocław 1981, s 375-380.
Zbiory autora, Spis Fundi Instructi kościoła su-
lejowskiego z 1935 r., s. 11-12.

W związku z tym, iż poja-
wiły się głosy z prośbą
o szerszą informację

o Szlaku Cysterskim - spełniam życzenie moich Czy-
telników. Z tego miejsca dziękuję Im również za zain-
teresowanie moimi tekstami i zapraszam do lektury.

Szlak cysterski prekursor
patriotyzmu i jednoczenia Europy

W roku 1990 Rada Europy wystąpiła z inicjatywą utwo-
rzenia Szlaku Cysterskiego, łączącego opactwa cyster-
skie od Portugalii poprzez Francję, Niemcy i Polskę.
W marcu 1990 r. Szlak Cysterski został zainaugurowany

U CYSTERSÓW

jako pierwszy projekt Polski w ramach Rady Europy wy-
brany przez Ministra Kultury i Sztuki Izabellę Cywińską.

Krokiem wstępnym było opracowanie koncepcji prze-
biegu szlaku krajowego. Po przeanalizowaniu sedna spra-
wy, okazało się, że najwięcej zalet mają klasztory w Ma-
łopolsce, ponadto, były to pierwsze klasztory cysterskie
na ziemiach polskich, będąc jednoczenie bezpośrednimi
filiami klasztoru w Morimond. Przy wyborze brano pod
uwagę usytuowanie obiektu na szlaku – preferowano
centralną część Polski, funkcjonowanie klasztoru jako
miejsca pobytu cystersów oraz stan techniczny.

Wartości artystyczne i dostępność komunikacyjna
jako kryteria wyboru nie miały istotnego znaczenia bę-
dąc czynnikami mało różnicującymi. Zaplanowano czte-
ry pętle tego szlaku:
1. Pętla małopolska z klasztorami w Sulejowie, Wą-
chocku, Koprzywnicy, Mogile i Szczyrzycu;
2. Pętla śląska z byłymi opactwami w Rudach, Krze-
szowie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Lubią-
żu oraz żeńska Trzebnica;
3. Pętla wielkopolska z klasztorami pocysterskimi w Pa-
radyżu, Zemsku - Bledzewie, Łeknie - Wągrowcu, Lą-
dzie, Wieleniu - Przemęcie i w Obrze oraz klasztory
żeńskie w Owińskach i Ołoboku;
4. Pętla pomorsko - kujawska z klasztorami w Bierzw-
niku, Kołbaczu, Mironicach, Bukowie Morskim, Oli-
wie, Pelplinie i kujawskim Byszewie - Koronowie oraz
klasztory żeńskie obediencji biskupiej.

Polska część szlaku europejskiego obejmuje wszyst-
kie klasztory cysterskie i pocysterskie w Polsce. Szlak
ma kształt zbliżony do pętli, jego punkty węzłowe sta-
nowią miejscowości, gdzie zlokalizowane są klasztory
i opactwa cysterskie.

Szlak ma swoje logo, pamiątkową pieczątkę oraz Radę
Koordynacyjną, która uzgadnia i wspiera wszelkie działa-
nia mające na celu promocję Szlaku Cysterskiego w Polsce.

W skład powołanej Rady Koordynacyjnej Szlaku
Cysterskiego w Polsce działającej przy Prezesie Pol-
skiej Kongregacji Cystersów (obecnie o. dr Piotr Choj-
nacki OCist., opat z Mogiły) wchodzą osoby związane
z obiektami cysterskimi w Polsce.

Z inicjatywy Rady Koordynacyjnej od 2005 r. orga-
nizowane są Fora Szlaku Cysterskiego. W Forach biorą
udział władze samorządowe gmin i miast, gdzie w prze-
szłości istniały opactwa cystersów, przedstawiciele obec-
nie funkcjonujących opactw i ośrodków cysterskich, sank-
tuariów i parafii funkcjonujących w obiektach pocyster-
skich oraz prywatni właściciele obiektów pocysterskich.
Do roku 2012 zorganizowano VII takich For. Więcej in-
formacji o Szlaku Cysterskim w Polsce, ludziach Szlaku
oraz relację z poszczególnych spotkań znajdą Państwo
na stronie internetowej naszego klasztoru – www.cyster-
si.sulejow.pl w zakładce „Szlak Cysterski”.

Bogumiła Strojna

10-15 II 2013 r.
Krzysztof Bojarczuk
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 Jakże skąpo dobry Bóg obdziela talentami swe
owieczki, czyli mówiąc po prostu – ludzi. Utalentowani
w różnych dziedzinach są w zdecydowanej mniejszości,
jeśli wziąć pod uwagę ogół ludzkości. Te perełki rodu
ludzkiego są większej i mniejszej rangi, są wśród nich
takie, które zdobywają rozgłos, sławę i pieniądze. Są też
i takie, które nie mają na swym koncie aż tak wielkich
sukcesów, a ich pasje, dokonania często idą w niepamięć.
Taką postacią jest sulejowski artysta ludowy, prymitywi-
sta – Kazimierz Ajs.

Urodził się 7 marca 1912 roku w Sulejowie (ojciec
Antoni, matka Florentyna z d. Macha) w rodzinie robot-
niczej. Jego wykształcenie ograniczyło się do poziomu
szkoły powszechnej. Już w latach szkolnych wykazywał
zainteresowania i ponad przeciętne umiejętności w rysun-
ku, podejmował pierwsze próby „lepienia” figur ze świec,
ciasta i gliny. Ta jego pasja i zamiłowanie nie zawsze spo-
tykało się ze zrozumieniem i akceptacją rodziny. Ojciec
uważał, iż trzeba w życiu nauczyć się jakiegoś konkret-
nego zawodu, z którego będzie chleb. Gdy Kazimierz
miał szesnaście lat, ojciec oddał go do terminu gdzie przez
trzy lata młody Ajs uczył się szewstwa. Niestety w tym
zawodzie nie znalazł pracy w Sulejowie, więc zatrudnił
się w tutejszym tartaku, a następnie w kamieniołomach
(wydobywano tam kamień wapienny), gdzie pracował
jako robotnik fizyczny. W czasie okupacji niemieckiej
został zesłany na roboty przymusowe do Niemiec, a kon-
kretnie do Meklemburgii. Pracował tam początkowo
„u bauera” na roli, a następnie został zatrudniony w warsz-
tacie szewskim. Spędził w Niemczech cztery lata swego
życia. Po wojnie wrócił do rodzinnego Sulejowa Praco-
wał jako malarz pokojowy.

Rzeźbą w drewnie lipowym i topolowym zajmo-
wał się już w młodości, ale na szerszą skalę poświęcił
się swej pasji już w wieku dojrzałym Nigdy nie kończył
żadnych szkół czy kursów doskonalących w artystycz-
nym rzemiośle. Nigdy nie miał swego mistrza, pod okiem
którego doskonaliłby swe umiejętności. Kazimierz Ajs
to typowy samorodek, samouk, wrażliwy i baczny ob-
serwator otaczających go ludzi, ich sylwetek, miejsco-
wych obyczajów i wierzeń.

W 1947 roku pracownicy łódzkiego Wydziału Kul-
tury WRN dokonują „odkrycia” Kazimierza Ajsa. Od tej
pory artysta podejmuje współpracę z Spółdzielnią Rze-
miosła Artystycznego CPLiA. Jego pracami są zaintere-

nasze sylwetki...

Kazimierz Ajs
 ( 1912 - 1975)

sowane Muzeum Archeologiczne i Etno-
graficzne w Łodzi i Muzeum w Piotrko-
wie Trybunalskim. Uczestniczy w wielu
konkursach na rzeźbę ludową zdobywa-
jąc liczne czołowe nagrody i wyróżnienia.
Jego prace są eksponowane na wystawach
w Kraju, a nawet zagranicą. Można po-
wiedzieć, iż to awans i sukces. Pomimo

niezaprzeczalnych osiągnięć pozostał człowiekiem skrom-
nym. Świadczy o tym m. innymi charakterystyczny koń-
cowy akapit na jaki napotykamy w jego odręcznie napi-
sanym życiorysie (składnia i pisownia oryginalna) :

 „Całe moje pragnienie było pozostawić po sobie
następce ale niebyło hętnych zdolnych w tym kierunku
mam jednego syn ale i on nie myśli o tej sztuce hoć widzi
jak ja to robie na tym kończę ten swój skromny życiorys
i niech utrwi w pamięci każdego Sulejowianina”

Od śmierci tego syna ziemi sulejowskiej, co to uko-
chał rzeźbę i rozsławiał swoje miasto, minęło już wiele
lat. Czy zgodnie ze swym marzeniem „pozostał w pa-
mięci każdego sulejowianina”? I tak i nie. Pamiętają go
co starsi mieszkańcy tego miasta, jest postacią znaną
specjalistom – etnografom, ale młodsze pokolenia już
niewiele wiedzą kto zacz i dlaczego. Szkoda wielka, że
prac Kazimierza Ajsa nie zabezpieczono np., poprzez
utworzenie ich reprezentatywnego zbioru w którejś z lo-
kalnych placówek kultury. Jakieś nieliczne ich pozosta-
łości znajdują się jeszcze miejscowej szkole, inne prze-
szły w ręce prywatne, wiele uległo rozproszeniu.

Pamiêæ…
Na wrotach małego cmentarzyka Na Pęksowym brzysku
w Zakopanem, jest wyryta maksyma – „Ojczyzna to zie-
mia i groby”. Osobiście interpretuję tę maksymę tak: zie-
mia to terytorium, na którym żyje i tworzy swą przyszłość
dane plemię, społeczeństwo, naród. Terytorium, które
należy strzec i bronić, płacąc nawet najwyższą cenę, czy-
li cenę życia. Kto utraci swe terytorium staje się niewol-
nikiem. Groby zaś są doczesnymi symbolami, wyrazami
pamięci o pochowanych w nich ludziach. Wielu z nich to
osoby wielce zasłużone dla Kraju, jego historii, kultury,
walki o niepodległość. Właściwie wspomniany powyżej
napis mógłby być mottem wielu polskich nekropolii.
Odnosi się on także do naszego sulejowskiego cmenta-
rza. Znajdują się tu mogiły ofiar pamiętnego bombardo-
wania Sulejowa we wrześniu 1939 roku, oraz groby osób
pomordowanych podczas okupacji przez hitlerowskiego
okupanta. Jednym z nich jest Bogdan Gburczyk. Przy-
bliżmy Czytelnikom jego sylwetkę. Był bratem Alojzego
Gburczyka – wikarego w kościele p.w. św. Floriana.
Ksiądz Alojzy w czasie pamiętnych bombardowań we
wrześniu 1939 roku ofiarnie wspomagał ocalałych, orga-
nizował pochówki. Aresztowany przez Niemców
11.02.1941 roku i następnie rozstrzelany w kwietniu 1942
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roku. Jego młodszy brat – Bogdan działał w strukturach
polskiego podziemia zbrojnego (ZWZ), a następnie wstą-
pił do oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Uczest-
niczył w wielu akcjach przeciwko niemieckiemu oku-
pantowi. Zginął 16 sierpnia 1944 roku (miał wówczas
23 lata), w czasie sławetnej bitwy z Niemcami na Dia-
blej Górze. Jest pochowany na sulejowskim cmentarzu.
Kto o nim i jego poświęceniu pamięta? Rodziny też już
nie ma tym świecie, a towarzysze broni dawno przeszli
na wieczną wartę. Jest jednak osoba, która pamięta wo-
jenne czasy i postać Bogdana. Jest nią pani Alina Szum-
pich – Simińska. Z racji swego podeszłego wieku i nad-
wątlonych sił, nie jest już w stanie opiekować się, jak
jeszcze do niedawna, grobem Bogdana. Jego mogiła jest
zaniedbana i mocno nadwątlona czasem. Pani Alina ape-
luje o pomoc do wszystkich, którzy jej zdaniem mogliby
zając się tym problemem. Jak dotąd bezskutecznie. Mam
w pamięci nie tak dawną tradycję, dzięki której młodzież
szkolna, harcerze czy organizacje społeczne bezintere-
sownie sprawowały opiekę nad takimi miejscami. Nie
tylko przy okazji listopadowego Święta Zmarłych.

W jednej z ostatnich edycji popu-
larnego teleturnieju „Jeden z dzie-
sięciu” wziął udział mieszkaniec
Zarzęcina nad Zalewem Sulejowskim – pan Marcin Gor-
goń. Był to występ nader udany. Pan Marcin nie tylko
wygrał pierwszą turę teleturnieju i tym samym zakwali-
fikował się do finału z rewelacyjnym wynikiem 233 punk-
tów, ale dał prawdziwy popis erudycji i rozległej wiedzy
z różnych dziedzin. Jego odpowiedzi, co rzadko się zda-
rza, były nie tylko prawidłowe, ale opatrzone dodatko-
wym- rozszerzającym komentarzem. Można trochę żar-
tobliwie powiedzieć, iż człek ten ma „głowę nie od pa-
rady”. To zwycięstwo w tzw. „cuglach”, cieszy, bowiem
dowodzi, że mieszkając na tzw. prowincji można osią-
gnąć tak wysoki poziom intelektualny. Pan Marcin nie-
stety, czego należy żałować, nie zdołał wygrać finału.
Nie wygrał, bowiem popełnił błąd taktyczny, choć w za-
sadzie miał wygraną w kieszeni. Cóż – i tak czasem
bywa. W niczym to nie umniejsza jego dotychczasowe-
go sukcesu. Niejeden (w tej liczbie i ja), też by tak chciał.
Gratulacje!

Ażeby nie było tylko tak miło i sympatycznie, dla prze-
ciwwagi, choćby z kronikarskiego obowiązku, należy
wspomnieć o styczniowym mało chwalebnym wyczynie
młodego sulejowianina. Okazał się on być wybitnym
„miłośnikiem zwierząt”. Przeszkadzał mu szczekający
pies sąsiada, więc sprawa została załatwiona radykalnie.
Psina została skutecznie uciszona, to jest zastrzelona z wia-
trówki. Jeśli znam się gwiazdach, to trudno uwierzyć, że
można zabić zwierzę jednym strzałem. Musiało ich być
zapewne kilkanaście. Był więc czas na refleksję i opamię-

tanie. Nic z tego. Czego można spodziewać się w przyszło-
ści po tym chciałoby się powiedzieć człowieku? Obawiam
się, że nic dobrego. Czy wybryk ten można uznać za jed-
nostkowy? Niestety mam w tym względzie wątpliwości.
Wystarczy popatrzeć na psiny uwiązane na łańcuchach, co
jest niestety jeszcze dość powszechnym zwyczajem. W dni
targowe między straganami ( zwłaszcza tymi z mięsem i wę-
dlinami)wałęsają się wygłodzone i wychudzone zwierzęta.
Ich właściciele wypuszczają je z zagród tłumacząc prze-
wrotnie – „niech ta sobie polata” – co w praktyce oznacza,
może ktoś się ulituje i rzuci jakichś ochłap

Ot – pieskie życie. Życie wśród nas – uczciwych
i bogobojnych.

Przez środki masowego przekazu, które ja nazywam
środkami masowego rażenia, (TV, radio i prasę), przeto-
czyła się burzliwa i emocjonalna dyskusja na temat fotora-
darów. Słowo „dyskusja” jest w tym przypadku nieadekwat-
ne. Był to jeden wielki zbiorowy krzyk – protest. Jak to –
jakim prawem?! Toć to jawny i bezczelny zamach na naszą
wolność i swobody obywatelskie! Zapachniało dawno za-
pomnianą szlachetczyzną. Veto – nie pozwalam! Ja mam
jeździć wolniej? Niby dlaczego? To przecież podobno wol-
ny kraj i każdy ma prawo robić co mu się żywnie podoba!
Taki ton miała większość wypowiedzi na ten temat. Kontr-
argumenty padały przeróżne. A to, że tu chodzi tylko i wy-
łącznie o ściągnięcie haraczu z biednych kierowców, czyli
o horrendalne dochody do kas państwa i samorządów, a to,
że drogi są w fatalnym stanie, a to, że znaki drogowe są
stawiane na chybił trafił i w ogóle bez sensu, itp., itd. Jakiś
frajer, wręcz półgłówek nieśmiało pisnął, że może by tak
zorganizować powszechny protest (przynajmniej na jakiś
czas) polegający na poruszaniu się po naszych drogach zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Wówczas minister fi-
nansów nie zobaczyłby w swej kasie ani złotówki, a radary
stałyby bezczynnie. No sami powiedźcie. Nie głupol z tego
faceta? Co do jakości dróg. Fakt. Wielokrotnie to dziura na
dziurze, brak utwardzonych poboczy, wąskie jezdnie, itp.
Ale czy to oznacza, że mam zwolnić? O nie! Za żadne skar-
by. To przecież dyshonor! Że zagrażam innym użytkowni-
kom dróg? To ich problem. W moich żyłach płynie wartko
gorąca krew, a naturę i tradycję mam kawaleryjską, pomie-
szaną z ułańską fantazją. Do tego bardzo, ale to bardzo nie
lubię jak mi ktoś coś nakazuje a tym bardziej nie daj Boże,
zakazuje. Hulaj dusza - piekła nie ma! Czy takie rozumo-
wania i postawy kiedyś się zmienią? Zapewne tak, ale musi
jeszcze wiele wody upłynąć w Pilicy, co oznacza długie,
nawet bardzo lata. Przynajmniej do czasu, gdy dotrze do
naszych czupurnych łepetyn zasada (po-
wszechna od lat w wielu cywilizowanych kra-
jach), że prawo jest po to by je przestrzegać a
nie omijać. Niestety!

 ciekawostki
– z³oœliwostki
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

 LZS - podsumowanie
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotrkowie Tryb.

podsumowało działalność sportowo-turystyczną za
rok 2012. Nagrody i wyróżnienia wręczono najlep-
szym sportowcom, trenerom, gminnym radom LZS.
Laureaci usłyszeli życzenia kolejnych sukcesów
sportowych i utrzymania jak najlepszej formy od sta-
rosty Stanisława Cu-
bały i Marka Mazura
Przewodniczącego
Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz
przewodniczącego
Powiatowej Rady LZS
Zbigniewa Sarleja.
W spotkaniu wzięli
udział  wyróżnieni
sportowcy, władze
gmin, działacze sportowi.

W kategorii TRENERZY – WYCHOWAWCY
MŁODZIEŻY, wyróżniono: Martę Piastę ze Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Sulejowie.

W kategorii WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTO-
WE NAJLEPSZE RADY GMINNE Gmina Sulejów
zajęła VI miejsce.

W kategorii SEKCJE TURYSTYCZNE III miej-
sce przyznano Miejsko-Gminnemu Zrzeszeniu LZS
w Sulejowie.

Poradnia ruszy³a... zgodnie z planem
Od 1 lutego 2013 roku Powiatowa Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna rozpoczęła funkcjonowanie
w swojej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 16 A, na I pię-
trze. Wszelkie informacje na temat zapisów i kontynu-
acji terapii dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu
piotrkowskiego są udzielane pod tel. 44 732 78 40.
Od dwóch miesięcy trwają intensywne spotkania, któ-
rych celem jest wprowadzenie w życie rozwiązania
przyjaznego dla dzieci i rodziców. Jego istota sprowa-
dza się do dwóch kluczowych elementów. Pierwszy
z nich to, po konsultacji z władzami gmin, powołanie
kilku filii, do których będzie można szybko (i tanio)
dojechać z miejsca zamieszkania. Drugi z nich, to ści-
sła współpraca pracowników poradni z pedagogami
szkolnymi i nauczycielami realizowana na terenie szkół.

Odbyło się robocze spotkanie pracowników porad-
ni z pedagogami szkolnymi pracującymi w gminach po-
wiatu piotrkowskiego. Wspomaganie szkoły w jej dzia-
łalności jako istota pracy poradni musi realizować się

w porozumieniu z kadrą pedagogiczną. Z każdym z ro-
dziców, którzy już złożyli wniosek lub zapisali się do
poradni telefonicznie, wkrótce, bezpośrednio lub za po-
średnictwem szkoły, skontaktują się pracownicy porad-
ni celem ustalenia terminu i miejsca badania. - Zależy
nam na tym, aby Państwa droga do poradni była jak
najkrótsza, czas oczekiwania wynikał z wagi proble-
mu, a oferowana pomoc dla Waszego dziecka jak naj-
skuteczniejsza - zapewnia Marek Stanik dyrektor  Po-
radni. - Filie poradni zamierzamy utworzyć na terenie
gmin Moszczenica, Sulejów i Rozprza.

Prawo jazdy po nowemu
Diametralne zmiany wprowadziła z dniem 19 stycznia
2013 roku nowa ustawa o kierujących pojazdami.  Kur-
sanci, którzy ukończyli kurs przed 19 stycznia 2013 r,
będą zdawać egzamin na nowych zasadach. Starostwo
oczekuje także na informacje od Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego o zdanych egzaminach po
19 stycznia 2013 r. Dopiero po ich otrzymaniu możli-
we będzie złożenie wniosku o dokument do Państwo-
wej Wytwórni Papierów Wartościowych. Dodatkowo
osoby, które już zaliczyły egzamin teoretyczny mają
pół roku na podejście do egzaminu praktycznego.

Największe zmiany dotyczą jednak przyszłych kie-
rowców. - Aby móc ubiegać się o prawo jazdy należy
najpierw udać się do Starostwa z wnioskiem, foto-
grafią i orzeczeniem lekarskim – wyjaśnia Małgorza-
ta Łęcka kierownik Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. -
Urząd ma 2 dni na wygenerowanie elektronicznego
profilu kandydata na kierowcę. Dopiero wtedy wy-
bieramy ośrodek szkolenia. Po zaliczonym egzami-
nie WORD przekazuje informacje Starostwu, skąd
kierujący odbiera dokument prawa jazdy.

Nowa ustawa podniosła także opłatę za uzyskanie
dokumentu. W przypadku prawa jazdy krajowego wzro-
sła do 100 złotych, a za międzynarodowe do 35 złotych.

Od tego roku ważność dokumentu uprawniające-
go do kierowania pojazdami wynosi 15 lat, a potem
należy wimienić dokument na nowy. Osoby, które
posiadają prawo jazdy, wydane przed 19 stycznia 2013
roku, mogą dokonać wymiany w każdej chwili, nie
później jednak niż w latach 2028-2033.

Ostatnie modyfikacje dotyczą zwiększenia liczby
kategorii prawa jazdy do 16 i wieku osoby ubiegają-
cej się o uprawnienia. W przypadku kategorii "AM"
(motorowery, czterokołowce lekkie) o te uprawnie-
nia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 14 lat.
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Do tej pory wydawał je dyrektor szkoły. Od tego roku
należy zapisać się na szkolenie, zdać egzamin, a o do-
kument zwrócić się do Starostwa. Podobnie jest
w przypadku kategorii "A2" (motocykle).

Studia wy¿sze w Wolborzu
W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wolborzu utworzony zostanie za-
miejscowy ośrodek Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bez-
pieczeństwa i Organizacji Pracy z Radomia. Stosow-
ne porozumienie podpisali starosta piotrkowski Sta-
nisław Cubała i rektor dr Anna Sas - Badowska. Uczel-
nia zamierza realizować przedsięwzięcia edukacyjno-
wychowawcze wspierające rozwój społeczno-gospo-
darczy powiatu oraz podejmować działania w dzie-
dzinie edukacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, a tak-
że rozpowszechniać wiedzę z zakresu odnawialnych
źródeł energii. Dodatkowo dla mieszkańców powiatu
uczenia chce organizować cykliczne kursy i szkole-
nia aktywizujące zawodowo, a dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych wykłady i ćwiczenia warsztatowe.

Podziêkowania za pomoc szpitalowi
W obecności władz powiatu, miasta i gmin ziemi piotr-
kowskiej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowot-
nej w Piotrkowie Tryb. odbyła się prezentacja zaku-
pionego specjalistycznego sprzętu medycznego. To

właśnie dzięki współpracy PZOZ ze Starostwem Po-
wiatowym w Piotrkowie Tryb, Urzędem Miasta Piotr-
kowa Tryb., a także gminami Gorzkowice, Wola
Krzysztoporska, Sulejów i Wolbórz szpitalowi udało
się nabyć aparaturę za ponad 290 tysięcy złotych. -
Serdecznie dziękuję wszystkim samorządom za hoj-
ność, budżet szpitala nie byłby w stanie udźwignąć
poczynionych inwestycji - przyznaje dyrektor PZOZ
Paweł Banaszek. - Cieszę się, że taka współpraca
utrzymuje się od wielu lat i mam nadzieję, że będzie
kontynuowana. Ostatnie zakupy po raz pierwszy
wsparła - kwotą 40 tysięcy - Firma Haering Polska.
Nowy sprzętem jakim dysponuje od kilku tygodni
szpital przy Roosevelta to 6 kardiomonitorów, stół

operacyjny i aparat urodynamiczny. - Jeżeli będzie na-
dal taka opieka ze strony wszystkich samorządów zie-
mi piotrkowskiej, a do tego włączą się jeszcze dobrzy
ludzie to jesteśmy zdani na sukces - podkreślał Stani-
sław Cubała starosta powiatu piotrkowskiego. - Chciał-
bym podziękować także za starania ordynatorom i pra-
cownikom szpitala, którzy troszczą się o własne miej-
sce pracy i zabiegają o jak najlepszy standard usług
medycznych świadczonych na rzecz pacjentów.

Powiat Piotrkowski laureatem Rankingu Zwi¹zku Po-
wiatów Polskich
Rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca
i dobre zarządzanie Starostwem zostały zauważone i do-

cenione przez ekspertów Związku Powiatów Polskich.
Powiat Piotrkowski dołączył do grona laureatów Ogól-
nopolskiego Rankingu Powiatów w kategorii powia-
tów do 120 tys. mieszkańców plasując się na VII miej-
scu w kraju (na 379) i na I miejscu w woj. łódzkim. Na
tak wysoki wynik miały również wpływ realizowane
przez powiat w 2012 roku działania proinwestycyjne
i prorozwojowe, postawienie na rozwój społeczeństwa
informacyjnego i obywatelskiego, promocja rozwiązań
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a tak-
że działania promocyjne. - Nie czyniliśmy tego dla na-
gród czy wyróżnień, tylko z myślą o mieszkańcach- pod-
kreśla starosta Stanisław Cubała - W związku z tym cie-
szymy się podwójnie, bo nie spodziewaliśmy się takie-
go uznania.

asystent prasowy  44 732 31 29
Aneta Stępień

Jak co roku przypominamy
Mieszkańcy Sulejowa nie bez racji szczycą się zabyt-
kowym obiektem jakim jest opactwo cystersów na
Podklasztorzu.

Pamiętajmy, że dokonując rozliczenia z tegorocz-
nego podatku możemy przekazać 1% na: Fundacja
Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie,

 KRS 0000097795.
AT
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W sulejowskim
 MOK-u

Dzień Kobiet
- zespół Obstawa prezydenta

zakończenie ferii


 informacje na str.14

WOŚP

Jasełka uliczne

i Operetka

Dzień Kobiet
i Chuck Norris czyli

Sebastian Świerczewski

Kenia

foto Jerzy Pawlikowski
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poświęcenie sztandaru

Z Rycerskiej do  Afryki

Kiedy u nas w styczniu nasypało śniegu, a tem-
peratury spadły dużo poniżej zera, nasz czytelnik
Pan Jerzy Pawlikowski wybrał się na egzotyczne
wojaże. Pan Jurek odwiedził....Kenię. Wyciecz-
kę zafundowała Panu Jurkowi siostra, jako uro-
dzinowy prezent. A tym co tam widział i przeżył
postanowił się z nami podzielić. Ale od początku.

Kenia to państwo we wschodniej Afryce nad Oce
anem Indyjskim. Pan Jurek podziwiał tam pier
wotną przyrodę, spaloną słońcem sawannę i pa-

sące się na niej zwierzęta, lasy równikowe, wyniosłe, ośnie-
żone szczyty górskie, nieskazitelne białe plaże z palmami
kokosowymi, zażywał kąpieli w ciepłych wodach Oce-
anu Indyjskiego.

Lot samolotem z Warszawy z do Mombasy trwał
ok 11 h. Sama Mombasa jest drugim co do wielkości
miastem Kenii. To typowe miasto afrykańskie: biedne
dzielnice, śmieci w rowach, wabiące bazary, wąskie
uliczki i tradycyjny port, bliżej Oceanu ekskluzywne
hotele dla turystów. Pierwsze wrażenie po opuszcze-
niu klimatyzowanego samolotu w Mombasie – szok
termiczny, temperatura powyżej 47 stopni i niesamo-
wita wilgotność powietrza, aż tchu trudno było złapać.
Wszyscy od razu byli mokrzy od potu. Uczestnicy im-
prezy turystycznej zostali zakwaterowani w hotelu „Ba-
obab Baech Resort” urządzonym w wykwintnym arab-
skim stylu, ukrytym wśród tropikalnej, dziewiczej ro-
ślinności Parku Przyrody Baobab w Mombasie. Do
Oceanu było ok 30 m. Jakże zdziwił się nasz Czytel-
nik, kiedy kenijska obsługa hotelu (niezwykle uprzej-
ma) zwróciła się do niego po...polsku. Jadłospis hote-
lowy był bardzo bogaty w wybór międzynarodowych
i lokalnych potraw, świeżych owoców morza, koktajli
i egzotycznych owoców. W hotelu obowiązywało
ostrzeżenie przed zostawionymi otwartymi drzwiami
balkonowymi i oknami, aby do pokoju nie wchodzi-
ły...małpy, które były stałymi gośćmi na balkonach, ta-
rasach i ogrodzie hotelowym. Pan Jurek raz zapomniał
zamknąć okno, do pokoju weszły pawiany, otworzyły
sobie lodówkę w poszukiwaniu smakołyków oraz włą-
czyły telewizor, pewnie bawiąc się pilotem. Te urocze
stworzenia dochodziły do człowieka i łapkami delikat-
nie dotykały nóg, ramion, prosząc o owoce.

Dodatkowo Pan Jurek z siostrą wykupili wyciecz-
kę fakultatywną – 4 – dniowe safari (w tym safari noc-
ne) po sawannie w Parku Narodowym Tsavo East, Tsa-
vo West i po Parku Narodowym Amboseli. Na safari
pokonali ok. 1500 km. Wyprawa na safari zaczynała
się o 6.00 rano i trwała do 18.00 z przerwami na posi-
łek. Aby zobaczyć stado słoni,żyraf lub innych dzikich

afrykańskich zwierząt musieli pokonać ok. 300 km na
raz bez możliwości wysiadania z safari – busu. Niesa-
mowitą atrakcją była wizyta w wiosce Masajów w Am-
boseli. Park Amboseli został założony w 1973 r. na te-
renach zamieszkiwanych przez Masajów, którzy zosta-
li zmuszeni do opuszczenia swoich ziem. W odwecie
w bardzo krótkim czasie wybili oni niemal wszystkie
nosorożce i przetrzebili stada lwów. Obecnie, za sprawą
prezydenta Kibaki, mogą przebywać na terenie parku
i otrzymują udział w zyskach z turystyki. Wioska ma-
sajska otoczona jest gałęziami z cierni, jako ochrona
przed lwami i innymi drapieżnikami. Masajowie żyją
tam prymitywnie, tak jak ich przodkowie. Śpią oni w le-
piankach, żyją z tego co wyhodują. Mają swoje zwy-
czaje i obyczaje. Wspólne żony i wspólne dzieci. Nie
wszystkie masajskie dzieci chodzą do szkoły. Językiem
urzędowym jest j. angielski.

Na safari uczestnicy spali na na trzech kempin-
gach zwanych LODGE (okrągłe domki na wysokich
palach). 1. nocleg w Aruba Lodge, tu uczestnicy safa-
ri mieli okazję widzieć z odległości około 50 m, przy-
chodzące do wodopoju słonie. Zwierzęta do Lodge
odgradzał elektryczny „pastuch” którego nie było wi-
dać. 2. nocleg w Kilima Safari Camp z przecudnym
widokiem na ośnieżony szczyt Kilimandżaro i 3. noc-
leg w Saltlick Lodge.

Pan Jurek przeżył wspaniała przygodę. Opowia-
daniom nie było końca. I tak naprawdę to można by
było z tej wyprawy powieść napisać, ale
nasze lokalne pisemko niestety nie jest
z gumy, każdy chce coś napisać i czymś
fajnym się podzielić.

Wspomnienia spisała
Bogumiła  Strojna

Wypowiedzenie umowy
na odbieranie odpadów
Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów
z dniem 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać nowe za-
sady odbioru odpadów. Obowiązek gospodarowania
odpadami od mieszkańców przejmie Gmina. W związ-
ku z tym właściciele nieruchomości do tego czasu
powinni podjąć działania celem wypowiedzenia obec-
nych umów na odbieranie odpadów zawartych indy-
widualnie z firmą komunalną. Niezbędne jest spraw-
dzenie w obecnej umowie terminu wypowiedzenia
i w stosownym czasie rozwiązanie tejże umowy.

Umowa z firmą komunalną na odbieranie odpadów
komunalnych powinna obowiązywać do dnia 30 czerw-
ca 2013 r. Natomiast od 1 lipca 2013 r. właściciele nieru-
chomości zobowiązani będą uiszczać opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kamila Ciupa

!
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6 stycznia 2013r. Miejski Ośrodek Kultury w Sule-
jowie zaprosił wszystkich na Plac Straży na coroczne
Jasełka Uliczne tym razem zatytułowane „Jasełka na
wysokościach”. Wykonane one zostały przez aktorów
z krakowskiego Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop.
 13 stycznia
22 wolontariuszy
z  MOK w Sule-
jowie kwestowało na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka.
Wolontariuszom udało się zebrać: 6.135,61zł.
2 lutego odbył się koncert operetkowy, pt. "Zaśpie-
wajmy o miłości", w wykonaniu artystów zespołu Ope-
rus Arte. Półtoragodzinnego koncertu wysłuchało po-
nad 100 osób. Artyści zaśpiewali m.in. „Usta milczą
dusza śpiewa”, „Brunetki, blondynki”; „Przetańczyć całą
noc” i wiele innych dzieł operetkowych z całego świa-
ta. Koncert wywołał mnóstwo emocji, gorące owacje
na stojąco i wspólny śpiew artystów z publicznością.
11-22 lutego, w godz.10.00-14.00  odbywały się
zajęcia pod hasłem „Ferie z MOK”. W poniedziałki
pracownicy Punktu Informacji Europejskiej Europe
Drirect Piotrków Tryb. przeprowadzali zajęcia zwią-
zane z Unią Europejską. W trakcie trwania zajęć odby-
ły się różnego rodzaju warsztaty min. zajęcia plastycz-
ne, praca z modeliną, zajęcia sportowe, gry i zabawy
z nagrodami. Dodatkowymi atrakcjami były:
- Ostatkowy Bal Przebierańców,
- Walentynki, czyli wspólna degustacja ciasteczek ude-
korowanych przez dzieci,
- „Zabawa gestem i słowem”, czyli zajęcia teatralne,
- warsztaty iluzjonistyczne pt.”Zostań czarodziejem”,
- spektakl dla dzieci pt. „Piękna i Bestia”,
- zajęcia sportowo-taneczne prowadzone przez instruk-
tora z tomaszowskiego Klubu KoBos-Dance - Konra-
da Borysowskiego.
22 lutego miejsce miało zakończenie ferii. Tego dnia każ-
dy z uczestników zajęć wyszedł z MOK z upominkiem.
9 marca MOK w Sulejowie już po raz drugi zaprosił
panie do świętowania Dnia Kobiet. Na panie czekały
atrakcje m.in. pokaz umiejętności barmańskich z degu-
stacją drinków, taneczne show pt.”Faces of  Dance” w wy-
konaniu uczestnika programu „Mam Talent” - Sebastia-
na Świerczewskiego, możliwość sfotografowania się z po-
litykami, aktorami czy celebrytami, karaoke i wiele in-
nych. Każda z pań obdarowana została drobnym prezen-
tem, a cenniejsze nagrody wręczono poprzez losowanie.
Za ufundowanie nagród, podziękowania należą się: Piz-
zeria Fiore, Zakład Fryzjerski „MAGDA”, Studio Esteti-
ca, Liliana Kanicka, Klub INSOMNIA, PIO-MED  Gabi-
net Masażu Leczniczego Piotr Naporski, Oriflame, Biu-
ro Regionalne Piotrków Tryb., UM w Sulejowie.
Gwiazdą wieczoru był bluesowy zespół Obstawa
Prezydenta. (zdjęcia na str. 12)

                                                     Sylwia Klass

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W dniu 28 lutego 2013 roku Uchwałą Rady Miej-
skiej w Sulejowie został zatwierdzony Gminny Pro-
gram Wspierania Rodziny w Gminie Sulejów na lata
2013 – 2015, który ma na celu wsparcie rodzin w wy-
pełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W ramach tego programu będą podejmowane
działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz rodzi-
ny (programy profilaktyczne, terapeutyczne, psycho
– edukacyjne skierowane do dzieci), wsparcie mate-
rialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bez-
radnością (zapewnienie dzieciom posiłków w szko-
le, pomoc materialna w postaci stypendiów i zasił-
ków szkolnych), wspieranie rodzin dysfunkcyjnych
i niewydolnych wychowawczo w rozwiązywaniu ich
problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwa-
lanie zasobów tkwiących w rodzinach poprzez współ-
finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE
Jeśli od dawna jesteś ofiarą przemocy, ale martwisz
się o bezpieczeństwo swoje i dzieci, możesz otrzy-
mać potrzebną pomoc. Mężczyźni mają dokładnie
te same prawa jak kobiety, by być bezpiecznym
w swoim własnym domu i uprawnieni są do otrzy-
mania pomocy na tym samym poziomie, dlatego też
w gminie Sulejów działa przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Sulejowie Zespół Interdyscy-
plinarny, ul. Targowa 20.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: m. in.
Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Policji, Służby
Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Urzędu Miasta, Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń po-
zwalała podjąć szersze działania pomocowe. Zespół
systematycznie zbiera informacje na temat rozmiarów
zjawiska przemocy w rodzinie, organizuje akcje infor-
macyjno - edukacyjne w formie spotkań, wykładów,
szkoleń, imprez artystycznych, programów przeznaczo-
nych dla dzieci i młodzieży szkolnej, dystrybucji mate-
riałów informacyjno - edukacyjnych. Ważnym elemen-
tem pracy jest interwencja kryzysowa skierowana za-
równo do ofiar przemocy w rodzinie jak i sprawców.

W Gminie Sulejów czynny jest codziennie tele-
fon interwencyjny:

 (44) 61-62-659
Ma on na celu udzielanie informacji na temat po-

mocy specjalistycznej osobom uwikłanym w prze-
moc domową, mającym problemy z uzależnieniami.
Równolegle realizowana jest kampania ulotkowa
i plakatowa propagująca adresy instytucji zajmują-
cych się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W sulejowskim MOK-u
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Wskazówki
Co robić, kiedy mieszkamy pod jednym dachem

z osobą uzależnioną od alkoholu? Mając w domu alkoho-
lika zawsze zadajemy sobie to pytanie. Możliwości od-
działywania bezpośrednio na osobę uzależnioną od alko-
holu są niewielkie. Natomiast istnieje możliwość wpły-
nięcia na alkoholika poprzez zmianę własnej postawy
wobec niego. Wiele osób zasta-
nowi się co to zmieni, przecież
On żyje w swoim świecie nie
zwracając uwagi na innych w tym
na najbliższych. Pozornie tak jest,
ale kiedy alkoholikowi odbierze
się „komfort picia” pojawi się
duża szansa, że zastanowi się on
nad swoim postępowaniem i pod-
da się terapii. Rodzina alkoholi-
ka to coś w rodzaju pojedynczych trybów, które zazębiają
się wzajemnie i obracają w tym samym kierunku i rytmie.
Niestety w rytmie, jaki narzuca alkoholik. To on jest tym
kołem zębatym, które napędza cały mechanizm. Logicz-
nie, aby zatrzymać wszystkie tryby musi stanąć tryb na-
pędzający. W tym przypadku kolejność jest odwrotna.
Muszą zatrzymać się tryby napędzane, aby stanął tryb na-
pędzający. Każdy z członków rodziny musi zadbać o sie-
bie i zostawić alkoholika samemu sobie. Poprzez zmianę
swojego nastawienia i postępowania wobec alkoholika,
powinni dążyć do tego, by on sam podporządkował się
określonemu przez nich wspólnemu rytmowi. Szanse na
osiągnięcie powodzenia są tym większe, im więcej człon-
ków rodziny weźmie udział w takim przedsięwzięciu.
Teoretycznie powinno to zadziałać, ale teoria zawsze jest
łatwiejsza od praktyki, dlatego osoby decydujące się na
taką strategię muszą działać konsekwentnie.

Oto kilka sprawdzonych wskazówek dla osób, które
się tego podejmą:

1. Nie wolno robić za alkoholika niczego, czego nie
mógłby zrobić sam.
2. Nie należy kontrolować alkoholika. Sprawdzenie ile
pije jest niemożliwe.
3. Nie dawać się szantażować, bo on i tak się napije
4. Nie wolno również szantażować alkoholika np. "gdy-
byś mnie kochał - nie piłbyś!". Taka informacja zwiększa

tylko poczucie winy osoby pijącej.
5. Nie należy dręczyć go wymów-
kami, wygłaszać kazań na temat
szkodliwości picia. On to wszyst-
ko już wie.
6. Nie wolno zabierać lub chować
alkoholu osobie uzależnionej. Ta-
kie postępowanie zmusza ją do de-
sperackich działań zmierzających
do zdobycia alkoholu.

7. W żadnym wypadku nie wolno pić alkoholu z osobą
uzależnioną.
8. Nie należy wypowiadać pod adresem alkoholika
gróźb, których nie jesteśmy w stanie spełnić. W oczach
alkoholika jesteśmy wtedy mało poważni.
9. Musimy znaleźć sposób na rozładowanie swoich nie-
przyjemnych uczuć
10. Jeżeli osoba uzależniona zaczyna się leczyć, nie nale-
ży spodziewać się natychmiastowych efektów leczenia.
Alkoholizm jest chorobą przewlekłą.

Jest to tylko część wskazówek. Osoby, które chcia-
łyby dowiedzieć się więcej zapraszam do kontaktu ma-
ilowego pod adresem switsulejow@onet.eu

W miarę możliwości postaram się udzielić wyczerpu-
jących informacji jak pomóc osobie uzależnionej i odpo-
wiem na wszystkie pytania. Proszę tylko o poważne maile.

Marcin AA

Szczegółowe informacje  http://www.sulejow.pl/asp/
pliki/download/dyzury_01_02_2013.pdf

DYŻURY - punkt konsultacyjny
 środy w godz. 14.45 – 18.45 psycholog
piątek 17.30 – 20.30 terapeuta

 wtorek w godz. 18.00 – 21.00 spotkania AA
Gimnazjum  w  Sulejowie:

1, 3  i 5 środa miesiąca w godz. 12.30 – 14.30
Gimnazjum w Przygłowie: 2 i 4 środa

miesiąca w godz. 12.30 – 14.30

cd. ze str. 14
Jeśli jesteś świadkiem przemocy bądź ofiarą, w na-

głych przypadkach należy zadzwonić na policję pod
numer 997 lub na Komisariat Policji w Sulejowie (44)
61-02-310. Pamiętaj, że sprawy przemocy w rodzinie
są traktowane bardzo poważnie przez policję i sądy.

Istnieje wiele ludzi i organizacji, do których mo-
żesz się zgłosić w każdej chwili, jeśli cierpisz z po-
wodu przemocy w rodzinie. Może to być wsparcie ze
strony Twojego lekarza rodzinnego, lokalnych grup
pomocy bądź instytucji działających dobroczynnie.

Konsekwencja i wytrwałość oraz współpraca z po-
licją zwiększa szanse na to, że sprawca zostanie po-
ciągnięty do odpowiedzialności.

Lidia Kowalska

Dla naszych milusiñskich
Trwa nabór dzieci do NOWEGO PRZED-
SZKOLA  WE WŁODZIMIERZOWIE  przy
ul.  Łęczyńskiej 20.

Niewątpliwym atutem przedszkola jest otocze-
nie sosnowego lasu, dwa place zabaw i długie go-
dziny otwarcia (od 6.30 do 18.30) oraz niskie cze-
sne (300zł z całodziennym wyżywieniem). Opiekę
nad dziećmi będzie sprawować wykwalifikowana
kadra (pedagodzy, logopeda, psycholog), a w cenie
czesnego znajdą się dwa zajęcia dodatkowe - gim-
nastyka korekcyjna i rytmika.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem
telefonu 512 011 303.

Łukasz Komar
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Jednym z miast partnerskich Sulejowa jest węgier-
skie miasto Heves, a że w marcu przypada dzień
przyjaźni naszych narodów, to przypominamy, że:
Polak, Wêgier, dwa bratanki, i do szabli,
i do szklanki (węg. Lengyel, maglar – két jó barát,
együtt harcol, s issza borát) – historyczne przysłowie
obecnie występujące zarówno w języku polskim jak
i węgierskim, krótka rymująca się formuła mówiąca
o zażyłej przyjaźni i pokrewieństwie narodu polskie-
go i węgierskiego.
Formuła powstała pod koniec XIX wieku wśród bo-
hemy artystycznej Austro-Węgier, w okresie formo-
wania w Europie idei nacjonalistycznych i jest ewe-
nementem nie mającym podobieństw w żadnych in-
nych relacjach, tak obecnie jak i wcześniej, wzglę-
dem dwóch narodów.
W roku 2006 polski Sejm i parlament węgierski pod-
jęły uchwały o ustanowieniu 23 marca Dniem Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej.
W latach parzystych o prawo do organizacji Dni może
ubiegać się miasto węgierskie, a w latach nieparzy-
stych miasto polskie. Ponadto inicjator Dni Polsko-
Węgierskiej Przyjaźni Janos Kollar poinformował
o utworzeniu Związku Miast Partnerskich
polecamy:  www.forum.wegierskie.com,

Miłosława Pancielej

PI£KA SIATKOWA NA MEDAL
Cykl turniejów „Piłka siatkowa na medal” dobiegł
końca. Zawody rozpoczęły się w połowie stycznia,
a skończyły w ostatnią sobotę ferii zimowych. W tym
potężnym przedsięwzięciu sportowym udział wzięło
257 miłośników piłki siatkowej, którzy przyjechali z:
Sulejowa, Przygłowa, Włodzimierzowa, Witowa,
Borkowic, Łęczna, Białej, Bilskiej Woli, Kurnędza,
Krzewin, Kałku, Poniatowa, Zalesić, Podklasztorza,
Piotrkowa z prywatnej szkoły Michała Bąkiewicza,
Opoczna, gm. Aleksandrów, Mniszków, Paradyż,
Żarnów, Woli Krzysztoporskiej i Moszczenicy oraz
z Mariówki. Rywalizacja przebiegała w różnych ka-

Dziadowskie przedwioœnie

Ju¿ ba³wan wioœnie nisko siê k³ania,
ga³êzie wznosz¹ do nieba drzewa.
Po szarej mazi ci¹gnie na saniach
dziad garœæ opa³u i œpiewa:

- Widzisz ba³wanie, pewnie byœ marzy³
o krajach takich, gdzie wieczna zima,
do marzeñ jednak trzeba byæ ¿ywym,
a w tobie ¿ycia krzty nie ma.

Wczoraj widzia³em siwego szpaka,
którego krzyki ranna mg³a nios³a
do drzew i krzaków, ¿e jest gdzieœ taka
kraina, w której trwa wiosna.

Chocia¿ ja ci¹gle marzê o lecie
dzisiaj szpakowi wierzê, nie tobie.
Bo w tobie nie ma ani krzty przecie¿,
a on jest wielki wêdrowiec.

  Sylwester Lasota
Autor publikuje na stronie: www.poezja.org

tegoriach wiekowych od dzieci z klasy II szkoły pod-
stawowej do młodzieży gimnazjalnej.
Sponsorami nagród byli:
1. Piłki i nakolanniki – Stanisław Baryła – Burmistrz
Miasta i Gminy Sulejów.
2. Materiały promocyjne Sulejowa – Sylwia Miller – Kie-
rownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu.
3. Medale i kubki – Jarosław Kowalski i Bartosz Bor-
kowski – Prezes i Wiceprezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego „FUKS” Sulejów.

4. W organizację zawo-
dów swój wkład wnie-
śli: Sławomir Lasz-
czyk, Sławomir Sowiń-
ski Jerzy Śliwa, Grze-
gorz Ruciński, Wiesław
Wieczorkowski wraz
z siatkarkami z Klubu

„FUKS” rodzicami,  kibicami i opiekunami.
Wiesław

Wieczorkowski




