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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
W czerwcu 2012 roku, w Suleju nr 51 zamieściliśmy apel o włączanie się w akcję obrony przed

skażeniem naszego środowiska. Powodem była decyzja Starosty Piotrkowskiego zezwalająca na
prowadzenie zbierania odpadów niebezpiecznych w Sulejowie. Minął rok i urzędy (Starostwo i Gmi-
na) okopały się na swoich stanowiskach głosząc odmienną interpretację prawa, a sulejowianie cze-
kają z drżeniem serca na rozwój wydarzeń. Nie czekają biernie dzięki zaangażowaniu grupy ludzi,
którzy przez miniony czas włożyli wiele wysiłku w różnego typu akcje protestacyjne. Ostatnio zorga-
nizowali miasteczko namiotowe pod Starostwem. Chylimy przed nimi czoła i dziękujemy w imieniu
naszych wnuków.

Obecnie decyzja jest rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny.
 Teresa Sarlej

Zalew Sulejowski - zachowajmy tê przyrodê dla przysz³ych pokoleñ!
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O śmieciach po nowemu - decyzje
Od lipca br. Gmina jest odpowiedzialna za od-
biór i utylizację naszych śmieci. O szczegółach,
a zwłaszcza kosztach tego nowego systemu
opowiada kierownik Referatu Rozwoju i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego w Sulejowie
– Krzysztof Podlewski

Jakie zmiany wprowadza tzw. nowa ustawa śmie-
ciowa ?
W dniu 1 lipca 2011r. sejm RP uchwalił nowelizację
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, która weszła w życie
dnia 1 stycznia 2012r. Znowelizowana ustawa nakła-
da na wszystkich, zarówno na mieszkańców, jak i gmi-
nę – nowe obowiązki w zakresie gospodarowania od-
padami. Głównym celem wprowadzonych zmian jest
stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki od-
padami komunalnymi, kładącego nacisk na prowadze-
nie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
„u źródła’.
Mieszkańcy gminy Sulejów zostaną objęci nowym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
od dnia 1 lipca 2013r. Zmiany w systemie gospoda-
rowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że
nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na
dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą obję-
ci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest
również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejsze-
nie masy odpadów ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania.
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie mu-
simy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od
nas zależy, jak wdrożymy nowy system. Większości
państw te procesy zajęły wiele lat, my musimy to zro-
bić w trybie przyspieszonym. Gdy nauczymy się sor-
tować śmieci, czyli mądrze gospodarować odpadami
komunalnymi, to korzyści odniesiemy My i Środo-
wisko, zyskamy czyste powietrze, ulice, pobocza….
a także pachnący, zielony las, do którego spacer bę-
dzie czysta przyjemnością.

Jakie będziemy ponosić koszty związane z odbio-
rem odpadów komunalnych?
WYSOKOŚĆ STAWKI:
• 10 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
za miesiąc w przypadku, gdy odpady komunalne zbie-
rane i oddawane są w sposób zmieszany
• 5 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
za miesiąc w przypadku, gdy odpady komunalne zbie-
rane  i oddawane są w sposób selektywny

Do kiedy należy złożyć deklaracje w sprawie opłat?
Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zło-
żyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. To dokument, w którym zo-
bowiązuje się do segregowania śmieci bądź  nie. Jeśli
właściciel nieruchomości zdecyduje się na sortowa-
nie, zapłaci niższą stawkę za wywóz odpadów. Dekla-
rację muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych na terenie gminy, niezależnie od
tego, czy dotychczas mieli podpisaną umowę na wy-
wóz śmieci czy nie. Deklaracje te należy złożyć
w Urzędzie Miejskim w Sulejowie w terminie do
30 czerwca 2013 r.

Jakie obowiązki spoczywają na mieszkańcach je-
śli chodzi o zapewnienie pojemników i worków?
Właściciele nieruchomości samodzielnie wyposażają
ją w POJEMNIKI służące do gromadzenia odpadów
komunalnych. Pojemniki do zbierania odpadów ko-
munalnych powinny być o odpowiedniej wytrzyma-
łości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym
normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepeł-
nienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania
odpadów. Minimalną ilość i wielkość pojemników
określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Sulejów, przyjmując średnia ilość od-
padów komunalnych przypadających na jednego
mieszkańca w ilości 40litrów na miesiąc, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110l na każdą nieruchomość.
WORKI na odpady zebrane selektywnie dostarczy wła-
ścicielom nieruchomości przedsiębiorca odbierający
odpady komunalne.

Z jaką częstotliwością odbierane będą odpady od
mieszkańców?
Od właścicieli nieruchomości odbierane będą:
• Zmieszane odpady komunalne z następującą często-
tliwością:
1) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,
2) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz w ty-
godniu.
• Selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru,
tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych,
metalu i szkła odbierane będą z następującą częstotli-
wością:
1) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
2) budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz w ty-
godniu.
• Odpady zielone (gromadzone w workach koloru zie-
lonego) odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada nie rzadziej niż raz na miesiąc.
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• Zimny popiół i żużel (gromadzony w osobnym
pojemniku) powinien być odbierany w okresie od
1 listopada do 30 marca nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące.
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz me-
ble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą
dwa razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym)
podczas zbiorki objazdowej.
• Przeterminowane leki należy wrzucać do wyzna-
czonych aptek.

Harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów
odpadów komunalnych zostanie dostarczony przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz zostanie
podany do publicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty oraz na stronie internetowej

www.sulejow.pl do dnia 1 lipca 2013 r.

Czy w Gminie zostanie utworzony Punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych do które-
go bezpłatnie będzie można dostarczyć odpady?

Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

Tak. Do punktu selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych
będą mogli nieodpłatnie dostarczać:
• Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,
• Papier i tekturę,
• Szkło,
• Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielo-
materiałowe,
• Zużyte baterie i akumulatory,
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony,
• Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itp.),
• Odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku nie-
wielkiego remontu prowadzonego samodzielnie).
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowa-
nia odpadów zostanie podany do publicznej wiadomo-
ści w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie in-
ternetowej www.sulejow.pl do dnia 1 l ipca 2013 r. 

 3 Maja w Sulejowie uczczono 222 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości roz-
poczęły się mszą św. za Ojczyznę odprawioną w ko-
ściele św. Floriana w Sulejowie. Po mszy uczestnicy
obchodów przemaszerowali z Orkiestrą Dętą z Wi-
towa oraz pocztami sztandarowych pod pomnik na
Plac Straży by oficjalnie rozpocząć uroczystości
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zebranych przywi-
tał Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych: Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła oraz
zastępca Burmistrza Jan Andrzejczyk, radni Rady
Miejskiej w Sulejowie: Teresa Sarlej, Tomasz Klim-
czyk, Rafał Fogiel, Ireneusz Kuczyński, przedstawi-
ciele powiatu piotrkowskiego, Związek Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Po-
litycznych, delegaci Polskiego Związku Emerytów
i Rencistów Koło w Sulejowie, delegacja Miejskie-
go Zakładu Komunalnego w Sulejowie, Ochotnicza
Straż Pożarna w Sulejowie, delegacje placówek
oświatowych z gminy Sulejów i inne osoby, których
nie zniechęciła deszczowa pogoda. Przybyłe delega-
cje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod pomnikiem.

Ze względu na deszczową aurę zaproszeni go-
ście przeszli do sali OSP, gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Rys historyczny wydarzeń zwią-

zanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja przedsta-
wił Pan Andrzej Tymiński, przedstawiciel Towarzy-
stwa Przyjaciół Sulejowa, redaktor kwartalnika „Su-
lej", wieloletni pedagog, z zamiłowania historyk.
W przemówieniu wskazał On na przyczyny uchwa-
lenia tak doniosłego aktu oraz zaakcentował znacze-

nie konstytucji w czasach dzisiejszych, mimo upły-
wu 222 lat od jej uchwalenia.

Następnym punktem programu był występ uczniów
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sule-
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jowie oraz z Gimnazjum w Sulejowie przygotowany
przez grono pedagogiczne: Panią Krystynę Bernacką,
Iwonę Biskupską i Mariusza Magierę. Po udanych wy-
stępach uczniów krótkie przedstawienie teatralne za-
tytułowane "Mam biało czerwone serce" zaprezento-
wał Teatr Studencki "Wyjście Ewakuacyjne" z Piotr-
kowa Tryb.

Po południu odbyła się impreza pn. „Majówka nad
Pilicą" z patriotycznym happeningiem pt „Biało - czer-
woni". Zaproszono mieszkańców Miasta i Gminy Su-
lejów, osoby które przybyły do Sulejowa na długi ma-
jówkowy weekend do wspólnego zdjęcia flagi. Flagi
nietypowej, gdyż stworzonej z osób ubranych w bia-
łe i czerwone koszulki z herbem Sulejowa, przygoto-
wane i przekazane przez Urząd Miejski w Sulejowie.
Chętni, którzy ubrali stroje w barwach narodowych,
mogą odnaleźć się na zdjęciu.

Orkiestra Dęta z Witowa obchodziła uroczyście
100. lecie istnienia. Więcej informacji w przyszłym
numerze.

Na mocy podpisanego porozumienia w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych pomię-
dzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Piotr-
kowie Tryb. i Burmistrzem Miasta Sulejowa 25 osób
skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia
w okresie od 06.05.2013 r. do 30.11.2013 r. Koordy-
natorem działań jest Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sulejowie. Osoba wykonująca prace spo-
łecznie użyteczne, zachowuje status osoby bezrobot-
nej w trakcie wykonywania tych prac. Osoby skiero-
wane do tych prac wykonują maksymalnie 10 godzin
tygodniowo, czyli przeciętnie 40 godzin w miesiącu
po 7,70 zł za 1 godzinę. Objęte są ubezpieczeniem
zdrowotnym i wypadkowym, składki reguluje Powia-
towy Urząd Pracy w Piotrkowie Tryb.

W ramach prac społecznie użytecznych planuje się
wykonywać następujące rodzaje prac na terenie gmi-
ny w ciągu 7 miesięcy tj. w okresie od 6 maja do 30 li-
stopada 2013 r.

• sortowanie odpadów komunalnych,
• porządkowanie placów i obejść w miejscach

użyteczności publicznej,
• pomoc w pracach administracyjno-biurowych.
Prace społecznie użyteczne stanowią jedną z ak-

tywnych form pomocy osobom bezrobotnym, przery-
wająca proces bierności, często zniechęcenia, apatii
i braku motywacji. Udział w tych pracach przyczynia
się do odbudowy i utrwalenia umiejętności koniecz-
nych do pełnienia ról społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem roli pracownika.

Zbliża się czas wypoczynku, podróży w malow-
nicze zakątki naszego kraju, miejsca często niedoce-
nione, gdyż nieznane. W związku ze zbliżającym się
sezonem turystycznym Urząd Miejski w Sulejowie
ruszył z cyklem materiałów prezentujący uroki Sule-
jowa i jego gminy. Mamy nadzieję, że spotkania z hi-
storią starą i nową, uczestnictwo w różnorodnych for-
mach aktywnego wypoczynku oraz poznawanie nie-
powtarzalnych walorów krajobrazowych Sulejowa
oraz okolic będzie o wiele łatwiejsze właśnie dzięki
informacjom przedstawionym w kolejnych odsłonach
na stronie Urzędu Miejskiego www.sulejow.pl.

Gmina Sulejów otwiera się na przyjęcie turysty za-
równo indywidualnego, jak i grup zorganizowanych.
Chcąc sprostać wymaganiom i oczekiwaniom turystów
gmina przygotowuje do sezonu zarówno infrastruktu-
rę noclegową, jak i gastronomiczną. Dla rodzin z ma-
łymi dziećmi ośrodki wypoczynkowe zapewniają place
zabaw, boiska do gier zespołowych, zróżnicowane
formy spędzania wolnego czasu. W gminie organizo-
wanych jest wiele atrakcji w postaci imprez plenero-
wych: w czerwcu „Dni Sulejowa” oraz „Noc Święto-
jańska, w sierpniu „Biesiada Średniowieczna na Pod-
klasztorzu”, we wrześniu „Dożynki”. Dla miłośników
aktywnego wypoczynku polecamy kajaki, rowery, ko-
nie, piesze wycieczki. Ponadto Gmina Sulejów posia-
da rozbudowaną ofertę wypoczynkową łączącą funk-
cje edukacyjne (np. poznanie historii okolic) z aktyw-
nością fizyczną poprzez możliwość przebycia jedne-
go ze szlaków: pieszego szlaku partyzanckiego, szla-
ku rzeki Pilicy, czy szlaku rowerowego.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki
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3 MAJA w Sulejowie:
biało-czerwony happening

Dla turystów i mieszkańców na wakacje map-
ka naszej gminy - zapraszamy do wędrówek
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U CYSTERSÓW

Bogumiła  Strojna

Zaproszenie do klasztorów
Nadchodzi czas wakacji, czas planowania urlopów i wy-
boru miejsca wypoczynku. Jedni z nas wybiorą kraje
egzotyczne, ekstremalne wycieczki, turnusy edukacyj-
ne itp. Są jednak w Polsce miejsca kultowe, których nie
znajdziemy w ofertach biur podróży. Nie są to też miej-
sca z pierwszych stron gazet. To miejsca związane z ży-
ciem i pracą cystersów.

Zaszyte, niekiedy dosłownie, w szuwarach, skryte
za krzakami bzów i malin. Gości tu cisza, spo-
kój i tajemniczość. Jednym z takich miejsc jest
Klasztor Cysterski w Sulejowie położony
obok leniwie płynącej rzeki Pilicy. Romańskie mury ko-
ścioła nie jedno pamiętają i nie jedno widziały. U nas
nie obowiązują filcowe kapcie i zakaz dotykania ekspo-
natów. Tu można przyjechać i dotknąć historii zamknię-
tej w kamiennych kolumnach i blokach. Posiedzieć w ba-
rokowych stallach, w których przed wiekami siadali na
brewiarzowe modlitwy pierwsi gospodarze
klasztoru i posłuchać, przy odrobinie wyobraź-
ni, cysterskich nieszporów, odbijających się
echem po wiekowych murach. Przy odrobinie
szczęścia można znaleźć w cysterskim ogro-
dzie modlącego się „białego mnicha”.

Z naszego klasztoru, krajowa droga nr 74
w kierunku Kielc, zaprowadzi turystów do Wą-
chocka. Pomiędzy Skarżyskiem Kamienną
a Starachowicami, w odległości 100 km od Su-
lejowa położone jest Opactwo i Klasztor Cy-
stersów. Gościnni Ojcowie dbają tu o turystów.
Po Opactwie oprowadza najdowcipniejszy
przewodnik na świecie cysters brat Albert. Cza-
sami nie wiadomo czy prawdę mówi czy żar-
tuje. Utrudzony turysta może posilić się w su-
rowym wnętrzu romańskiego refektarza, a przy posiłkach
usługują sami cystersi w białych habitach, błogosławią-
cy pokarm, zasłuchani w Słowo Boże i wyglądający tak,
jakby właśnie odeszli od przepisywania ksiąg w XII wie-
ku. Atmosfera jest niesamowita i niepowtarzalna. No,
a jak któryś krnąbrny turysta „przeskrobie” – nie zacho-
wując taktu i umiaru w jedzeniu i piciu np. jabłek z raju
pod beretem w wersji wyskokowej, to i na niego mnisi
mają sposób. Karcer. Zimny i ciemny. O chlebie i wo-
dzie na słomianym sienniku. Brrrr. Bardziej ekstremal-
nych warunków to się chyba nigdzie nie znajdzie. Nur-
kowanie z akwalungiem w Irlandzkich jaskiniach, to
pikuś. Z karceru skorzystali, podczas V Forum Szlaku
Cysterskiego włodarze naszego powiatu i miasta.
III Spotkanie Opiekunów Pomników Historii
W dniach 12 - 13 czerwca 2013 r. w Elblągu i From-
borku odbędzie się III Spotkanie Opiekunów Pomni-
ków Historii. Z tego względu, iż nasz klasztor dołączył
do elitarnego grona Pomników Historii  również nasi
przedstawiciele będą na tym spotkaniu. Temat obrad

brzmi „Dziedzictwo a rozwój. Konflikt czy synergia”.
Jak to z Trójc¹ Œwiêt¹ by³o

26.05.2013 r. (niedziela) Kościół katolicki celebro-
wał uroczystość Trójcy Świętej. Chrześcijański dogmat
o Trójcy Świętej, stwierdza, że Bóg jest Bogiem Trójje-
dynym, istniejącym jako trzy Osoby – Bóg Ojciec, Syn
Boży i Duch Święty. Fundamentalnym źródłem dla na-
uki o Trójcy Świętej są słowa samego Jezusa w Ewan-
gelii, gdzie określa siebie jako Syna Bożego pozostają-

cego w jedności z Ojcem. Wiara w Trójcę
Św. wyznawana jest od III w. przez
wszystkie kościoły katolickie i prawosław-

ne, oraz wszystkie główne wyznania: kalwinizm, lute-
ranizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm.

W naszym romańskim kapitularzu przy środkowej ko-
lumnie - kiedy w klasztorze żyli i pracowali pierwsi „biali
mnisi”, ustawiony był ołtarz św. Trójcy, a w nim płasko-
rzeźba przedstawiająca Trójcę św. tak, aby siedzący wo-

koło przy ścianach zakonnicy
w chwilach posiedzeń zawsze
mieli przed sobą wizerunek Boga
Trójjedynego. Tryptyk pochodzi
z początku XVI w. Bóg Ojciec
trzyma hebanowy krzyż z Panem
Jezusem z kości słoniowej, który
uchodzi za cudowny, a który to
umieszczono tam w miejscu pier-
wotnego, zaginionego krzyża.
Tryptyk został przeniesiony z ka-
pitularza do Kościoła ok. roku
1788 (wielokrotnie na przestrze-
ni wieków zmieniał miejsce lo-
kacji) i umieszczony w lewej na-
wie w ołtarzu Matki Bożej Bole-

snej. Wisiał tam również, do czasów współczesnych (za-
giniony po zamknięciu Kościoła w 1977 r.) obraz przed-
stawiający Trójcę Św. Tryptyk po zamknięciu świątyni
ponownie trafił do kapitularza i wisi tam do dziś.

Przy Kościele istniało także Bractwo Trójcy Świętej –
rozwiązane po kasacie dóbr klasztornych w 1819 r. Człon-
kowie Bractwa składali się na światło (świece), które no-
sili podczas procesji eucharystycznych, a zmarły członek
Bractwa miał zapewnione to światło za darmo podczas
uroczystości pogrzebowych. Tradycję noszenia świec
w procesjach, po Bractwie Trójcy Świętej kultywował
w naszej parafii, nieżyjący już nasz parafianin Jan Jeleń
z Owczar. W Kościele w prawej nawie, przy wejściu do
kapitularza, stała duża rzeźbiona w drewnie skrzynia
z przepięknym wiekiem, w niej pan Jeleń
trzymał świece i rozdawał je wiernym przed
procesją. Ustawiał je również przy trumnie
podczas pogrzebu.
foto A.Tymiński
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Spotkanie z Romualdem Ko-
perskim w Szkole Podstawo-
wej Nr1 im. Jana Paw³a II
w Sulejowie

W  atmosferze skupienia i wielkiego zaintereso-
wania upłynęło ponad godzinne spotkanie z Romu-
aldem Koperskim- podróżnikiem, pisarzem, dzienni-
karzem reportażystą, fotografem.

W dniu 21 maja pan Koperski był gościem w Szko-
le Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.
Przybył On by podzielić się z uczniami starszych klas
i nauczycielami przeżyciami z zimowej ekspedycji sa-
mochodowej przez Syberię.

Pan Romuald, „z typową dla siebie swadą”, wpro-
wadził nas w świat dzikiej syberyjskiej przyrody, eg-
zotycznej kultury i niesamowitych przygód. Bardzo
ciekawie relacjono-
wał „jedną z najtrud-
niejszych w historii
motoryzacji” zi-
mową wyprawę
z przylądka Rocka w
Portugalii, przez Sy-
berię, na dalekie
krańce Czukotki.
Mówił, że był to bra-
wurowy, ekstremal-
ny przejazd bez
wsparcia z zewnątrz.
On wraz z dwoma
przyjaciółmi- pod-
różnikami, w bardzo
niskich temperaturach, pokonali drogę liczącą tysią-
ce kilometrów. Przemierzyli syberyjską tajgę, doliny,
przełęcze i pustynie arktyczne, by dokonać tego, cze-
go jeszcze nikt przed nimi nie dokonał. Opowieść
swoją uzupełniał pokazem slajdów z miejsc, do któ-
rych wyprawa docierała i ubarwiał anegdotami.

Na zakończenie pan Koperski zagrał kilka utwo-
rów „na rosyjską nutę”. Jak się później dowiedzieli-
śmy, jest również zawodowym muzykiem pianistą.
W 2010 roku wykonał najdłuższy koncert fortepia-
nowy na świecie, trwający 103 godziny i 8 sekund.
Wpisał się tym do Księgi Rekordów Guinnessa.

Spotkanie rozbudziło ciekawość uczniów. Niektó-
rzy chcieli nawet wybrać się z panem Romualdem na
kolejną fascynującą wyprawę. Niestety, na razie będą
musieli się zadowolić podróżami po mapie i odkry-
waniem nie odkrytych dotąd obszarów swojego in-
telektu. Wszak koniec roku tuż, tuż!

Opracowała Iwona Biskupska

Nadzieja
Czas płynie niezależnie od nas, ale im więcej go

minie, tym bardziej mamy wrażenie, że przyspiesza.
Tak też jest z mijającą już wiosną. Wraz z budzącą się
do życia przyrodą wstąpiły w nas nowe nadzieje -
oczywiście na lepszy świat. Życie codzienne potrafi
sprowadzić do konkretów nawet najbardziej górno-
lotne marzenia. Dla mieszkańców naszej gminy to
często drogi i ulice. Dla tych, którzy mieszkają na
Podklasztorzu problemem nie jest stan ulic, tylko ich
brak. Jest to rejon wciąż najbardziej zaniedbany pod
względem dróg. Codziennie setki ludzi wyjeżdża do
pracy i z powrotem zapadając się w błocie lub brnąc
w piachu. Natężenie ruchu jest duże - na samej tylko
ulicy Zamkowej jest ponad 60 numerów, a ulic jest

ok. trzydziestu.
Zbliża się lato i teraz na nie prze-

niesiemy swoje nadzieje na poprawę
sytuacji, opierając się na planie bu-
dżetowym gminy, w którym na rok
2013 umieszczono budowę ulicy
Zamkowej i Romańskiej. Zaplanowa-
no na ten cel 800 tys. zł, więc realnie
wystarczy to jedynie na realizację
części tych inwestycji, ale nie od razu
Kraków zbudowano.

Kiedy mówi się o drogach na Pod-
klasztorzu, słyszy się argument, że ten
rejon został objęty największą inwe-
stycją gminną ostatnich lat – kanali-
zacją. To prawda, ale roboty się prze-

suwają, miały się skończyć w grudniu ubiegłego roku,
następnie przesunięto je na czerwiec 2013. Należy pa-
miętać, że wiele działek sprzedawanych przez gminę
ponad 20 lat temu było już wyceniane i sprzedawane
jako skanalizowane - o takich zapisach w aktach no-
tarialnych informują mnie mieszkańcy... Obecnie
Gmina zintensyfikowała działania w celu wykonania
podłączeń i jak twierdzi Burmistrz Stanisław Baryła,
do końca sierpnia prace powinny być zakończone.
Problemem jest wysoki poziom wód gruntowych, ale
przecież idzie lato i w tym cała nadzieja.

Reasumując plan dla Podklasztorza na ten rok:
najpierw kanalizacja (chociaż jest to oczywiście in-
westycja obejmująca całą gminę),
a potem zaczynamy budowę ulic.

 Miejmy nadzieję.

Subiektywnym okiem radnej…

j

SP nr 1      w  Sulejowie

Romuald Koperski

tel. 694 970 665, tsarlej@wp.pl
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Deskarze

Jedną z pasji mojego brata Jarka jest windsurfing.
Nic więc dziwnego, że od dawna zachęcał mnie,
żebym też spróbował. Konsekwentnie odmawia-

łem. Jednak gdy pewnej niedzieli powiedział: - Dzi-
siaj są idealne warunki do nauki - zgodziłem się.
Spakowaliśmy sprzęt na wózek, który podpięliśmy do
roweru i ruszyliśmy ulicą Rycerską w stronę zalewu.
Jadący z przeciwnej strony samochód zwalnia i za-
trzymuje się przed nami. Spoglądam na tablicę reje-
stracyjną – Śląskie. Kierowca odsuwa szybę i zwraca
się do nas:

- Przepraszam. Jak dojechać do Zalewu Sule-
jowskiego?

- Właśnie stamtąd wracacie - śmieje się Jarek.
- Ale tam jest zakaz!
- Niestety, tutaj nigdzie nie ma dojazdu do wody...

chyba że rowerem.
- Z której strony przyjechaliście? - włączam się

do rozmowy.
- Tutaj? Z Piotrkowa.
- To najlepiej wróćcie do Przygłowa i stamtąd jedźcie

do Barkowic. Tam jest doskonały dostęp do Zalewu.
- Albo do Smardzewic, tam są najlepsze warunki

- dodaje Jarek. Wspominamy jeszcze o Zarzęcinie.
Nieco skonsternowany kierowca dziękuje, a my ru-
szamy dalej. Po pewnym czasie dojeżdżamy do miej-
sca, w którym, poprzez brzozy, prześwituje mieniąca
się w słońcu woda.

- Jesteśmy pierwsi - mówi Jarek i zaczynamy roz-
pakowywać sprzęt. - Dasz radę to złożyć? - pyta za-
czynając montować swój maszt.

- Spróbuję - odpowiadam.
Przyjeżdżają inni surferzy. Kilku znam z widze-

nia. Witamy się.
- Jarek, pomóż mi, bo chyba sobie z tym nie pora-

dzę - proszę, widząc jak pozostali sprawnie składają
się wszystkie elementy. Naciągamy żagiel na maszt,
montujemy i ustawiamy bom, łączymy przegubem
pędnik z deską. Jarek wymienia nazwy poszczegól-
nych części i urządzeń.

- Popatrz na Zbyszka - mówi. - Nie wiem jak on
to robi, ale nawet, jak przyjedzie ostatni, to i tak jest
pierwszy na wodzie.

- No to płynę! - woła Zbyszek i rzuca deskę na
wodę.

Mój zestaw jest już gotowy i po chwili nasze de-
ski też kołyszą się na wodzie.

- Najpierw poćwicz na płytkiej - tłumaczy mi Ja-
rek. - Stań na desce, spróbuj nogi ustawić w futstra-

pach, złap za fał startowy i spróbuj postawić pędnik.
O tak. - Instruuje mnie, jednocześnie wskakując na
deskę i podnosząc pędnik z wody. Wygląda to dzie-
cinnie prosto. Deska zaczyna płynąć. - Jeśli teraz
chciałbyś skręcić w lewo, to pochylasz pędnik do tyłu,
a jak w prawo, to do przodu. Masz, spróbuj!

Próbuję stanąć na desce, jednak ta ucieka mi spod
stóp i ląduję w wodzie.

- Nie przejmuj się, próbuj aż się uda. O, zaczęło
wiać, to ja płynę, a ty poćwicz. Tylko nie pływaj zbyt
blisko brzegów.

- Dlaczego?
- Pajęczarze się denerwują. Dobra, płynę bo wieje.
Rzeczywiście, niebo zachmurzyło się nieco i wiatr

przybrał na sile. Jarek odpływa, a ja próbuję stanąć
na desce. Po pewnym czasie udaje mi się na niej utrzy-
mywać dłużej i zaczynam nawet trochę płynąć. Jed-
nak mam problemy ze sterowaniem. Wiatr spycha
mnie na głęboką wodę. Gdy spadam kolejny raz, nie
sięgam już nogami dna. Wdrapuję się na deskę i spa-
dam. Wdrapuję się jeszcze raz i... znów daję nura.

Podpływa do mnie jeden z surferów, bodajże Bartek.
- Jak idzie? - pyta.
- Więcej nurkuję niż pływam - odpowiadam. - Nie

mogę przestawić deski. Jak mnie wiatr ustawi, to nie
mogę zmienić kierunku.

- Zrób to tak. Postaw pędnik w łopocie i nogami
przekręć deskę. - mówiąc to, robi drobne ruchy noga-
mi, a deska wykonuje obrót pod jego stopami o sto
osiemdziesiąt stopni w jedną, a potem w drugą stronę.
Spróbuj stanąć na desce i postawić pędnik. - Jakimś cu-
dem udaje mi się to zrobić. - Teraz postaw żagiel w ło-
pocie i spróbuj obrócić deską. - Z pewnym trudem, ale
udaje mi się ustawić deskę w pożądanym kierunku. -
Kierujesz przesuwając pędnik do przodu i do tyłu.

- To już wiem. Wielkie dzięki.
Płynę dłuższą chwilę, potem jednak znów spa-

dam. Gramolę się na deskę.
- Ej! Gdzie tam! - słyszę wołanie. - Gdzie tam!!!
Nawet nie zauważyłem, że zbliżyłem się do brze-

gu. Spadam i staram się wejść na deskę. Niebo za-
chmurzyło się i zaczyna trochę padać, ale nie zwra-
cam na to uwagi.

- Wędki!!!
Udało mi się stanąć na desce i staram się płynąć

w kierunku wyspy, jednak spadam.
- Nie słyszysz?! wędki!!! Spływaj!!!
Rozglądam się. Na brzegu stoi jakiś człowiek i cią-

gle coś krzyczy wymachując rękoma. Po mojej pra-
wej stronie widzę leżącą na wodzie żyłkę. Wieje co-
raz silniej. Łapię za linkę i zaczynam na piechotę cią-
gnąć deskę w kierunku brzegu. Podnoszę żyłkę i prze-
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chodzę pod nią. Widzę jak mężczyzna, podparty pod
boki, patrzy na mnie zrezygnowany.

Przy brzegu stoi przycumowany jacht. Krząta się
na nim czworo ludzi, dwie kobiety i dwóch męż-
czyzn. Deszcz zaczyna padać coraz intensywniej.

- Halo, proszę pana! Może się pan u nas schroni
- woła kobieta z jachtu. - Zaczyna coraz bardziej
padać.

- Zapraszamy na herbatę z rumem! - dodaje druga.
- Nie, dziękuję! Może innym razem!
Chcę jedynie dotrzeć do miejsca, z którego wy-

płynąłem. Pozostali ciągle pływają. Wieje teraz po-
rządnie. Patrzę jak ślizgają się po spienionych falach
wzburzonego zalewu.

Kim są? Zbyszek, Zdzisiek, Jarek, Jacek, Pio-
trek, Bartek. Łączy ich wspólna pasja - miłość do
wody i wiatru. Wpisują się w to miejsce, tworząc
jego niepowtarzalny klimat. Często można ich tutaj
spotkać, gdy wieje wiatr.

Tymczasem deszcz przechodzi w ulewę. Żagle
na zalewie zbliżają się szybko w kierunku brzegu.
Gdzieś daleko burczy grzmot. Jarek wyciąga swoją
deskę na brzeg, odpina pędnik i woła mnie do siebie.
Kryjemy się przed deszczem pod grubym, żaglem
z monofilmu. Tutaj żadna ulewa nas nie dosięgnie.

Opowiadam o jachcie przycumowanym do brze-
gu. Jarek uśmiecha się tylko.

- Dla nas musi porządnie wiać. Wypływamy na
wodę, gdy wszystkie jachty przybijają do brzegu
i zwijają żagle. Jak to mówi Zbyszek, dla mnie, żeby
się dobrze bawić, to musi być „czorno”, woda musi
się burzyć. Deszcz nam nie przeszkadza, byleby wia-
ło. Tylko w czasie burzy nie pływamy.

Burza przechodzi. Wychodzimy spod żagla i de-
ski wracają na wodę.

Nagle zza przewężenia zalewu wypływa policyjna
motorówka. Opływa łukiem wyspę i podpływa do
stojącego przy brzegu jachtu. Policjanci przez chwi-
lę rozmawiają z ludźmi, którzy zapraszali mnie na
herbatę, potem wypisują mandat kilku osobom, któ-
re na brzegu utworzyły dzikie obozowisko i spraw-
dzają wędkarza. Surferów się nie czepiają.

Spycham moją deskę na wodę. Tym razem pły-
wanie idzie mi trochę lepiej. Oddalam się jednak
znacznie od brzegu. Chmury znów się rozeszły i wi-
szące nad barkowickim brzegiem słońce zabarwia
lustro wody na czerwony kolor. No właśnie... lu-
stro! Powierzchnia wody jest gładka, ledwie marsz-
czona powiewem wieczornego wiaterku. Mały, da-
kronowy żagiel nie jest już w stanie pociągnąć mojej
dużej deski. Siedzę więc na niej i spoglądam w kie-
runku odległego brzegu, na którym wszyscy pozo-

stali surferzy zaczynają
już składać swoje żagle.
Widzę jednak, że jeden
żagiel podnosi się
i zmierza w moim kie-
runku. Podpływa do
mnie Jarek. Jego dzie-
sięciometrowy żagiel
pozwala wykorzystać
nawet najmniejszy ruch
powietrza. Przyglądam
mu się, gdy w czarnej
dopasowanej piance

i czarnej opasce na głowie, sunie majestatycznie po
prawie gładkiej tafli wody.

- No i co teraz? - śmieje się do mnie z daleka.
- Nie wiem - odpowiadam szczerze. - Może uda

mi się podpłynąć do płycizny i jakoś odholuję deskę
piechotą. Przecież jej tu nie zostawię.

- Spróbujemy inaczej.
- Jak?
- Pomóż mi złożyć żagiel i maszt.
O nic więcej nie pytam, polegam na jego doświad-

czeniu. Jarek związuje linką swoją i moją deskę.
- Wskakuj - mówi wskazując moją.
- I co? Dasz radę?
- Zobaczymy. - Wskakuje na swoją, podnosi pęd-

nik i... po chwili obie deski zaczynają powoli płynąć
w kierunku brzegu.

Gdy ruszamy w powrotną drogę, słońce ledwie
wygląda zza horyzontu.

Dojeżdżamy do szlabanu, zdejmujemy część sprzę-
tu i przepychamy pod nim wózek.

- Zobacz, czy to nie zabawne, że mieszkamy w Su-
lejowie, a żeby dojechać z tej strony do zalewu, musi-
my wjechać na teren gminy Mniszków? - mówi Jarek,
gdy podpinamy ponownie wózek do roweru.

- To rzeczywiście śmieszne - potwierdzam.
- I zobacz ile tu kryje się utraconych możliwości,

dla Mniszkowa, to są bardzo odległe peryferia, Su-
lejów też tu nic nie zrobi, bo przecież to nie jego
teren. A tu jest świetny dostęp do wody i gdyby to
dobrze zagospodarować, to z pewnością ściągałoby
tu wielu ludzi.

Wracamy do domu.
To był mój pierwszy dzień surfingu. Potem był

drugi i trzeci, jednak tego pierwszego chyba nigdy nie
zapomnę.

A, i jeszcze jedno, surferem nie zostałem, jednak
każdemu, kto nie boi się wody i wiatru, szczerze po-
lecam chociaż spróbować. Naprawdę warto.

Leszek Baliński
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Poradnia Ortodontyczna w nowej siedzibie
Pacjenci Poradni Ortodontycznej Powiatowego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie przyjmowani są
w Przychodni przy Armii Krajowej 11. Pomieszczenia
po dawnej stomatologii dla dorosłych zostały odnowio-
ne i wyposażone tak, aby dzieci i pracownicy poradni
mogli czuć się jak najlepiej. Przypomnijmy, że poradnia
jest czynna od poniedziałku do czwartku. Podobna prze-
prowadzka czeka także stomatologię dla dzieci. Termin
przenosin nie jest jeszcze wyznaczony.

D³u¿ej otwarta dla dzieci
Powiatowa Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna
w Piotrkowie przyjmuje dzieci od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 18:00. Wydłużony czas pracy
poradni pozwoli na wybór dogodnej pory dla rodziców
dzieci, którzy pracują do godziny 16:00. Niebawem tak-

że uruchomione zostaną trzy filie poradni w gminach:
Moszczenica, Rozprza i Sulejów, co znacznie skróci do-
jazd dzieciom do specjalisty. Obecnie na bieżąco przyj-
mowane są dzieci do pedagoga. Na pozostałe usługi czas
oczekiwania nie przekracza 4 tygodni w przypadku ba-
dań psychologiczno-pedagogicznych i do 7 tygodni na wi-
zytę u logopedy.

XIV Ogólnopolski Zlot Turystyczno – Ekologiczny
„Szlakiem Nadpilicznym” im. Wiesława Gajzlera
w Sulejowie. odbył się w dniach 17-19.05.2013r
Jest to cykliczna impreza turystyczna o zasięgu ogólno-
polskim organizowana przez zrzeszenia LZS, Starostwo
Powiatowe i Urząd Miejski w Sulejowie. Pomysłodawcą
sulejowskiego zlotu był nieżyjący już, ceniony społecz-
nik Wiesław Gajzler. W zlocie uczestniczyła żona, syn
i wnuczki pana Wiesława, a przybyli samorządowcy
wspominali dawnego kolegę. Celem zlotu było pozna-

nie walorów turystyczno-krajoznawczych powiatu piotr-
kowskiego, popularyzacja form pieszej turystyki kwali-
fikowanej wśród młodzieży oraz poznanie Sulejowskie-
go Parku Krajobrazowego.

W zlocie uczestniczyli m. in. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie, któ-
rzy zdominowali podium. Drużyny: Podklasztorze I w
składzie: Adrianna Zdulska (test wiedzy z ekologią na
ty), Hubert Organka (wędkowanie i rozpoznawanie ryb
słodkowodnych), Michał Maroszczyk (tor sprawnościo-
wy), Filip Bebak i Kacper Gliszczyński (rzut lotką) –
I miejsce. Podklasztorze II w składzie: Patrycja Krasoń
(test wiedzy), Piotr Michalak (wędkowanie i rozpozna-
wanie ryb słodkowodnych), Wiktor Ciołkowski (tor
sprawnościowy) oraz Adrian Pawlikowski i Bartek Pa-
stuszka (rzut lotką) – II miejsce. Natomiast Podklaszto-

rze III w składzie: Michalina Ciach
(test wiedzy), Kacper Wysmyk
(wędkowanie), Krystian Maty-
szewski (tor sprawnościowy),
Magda Chmielewska i Mateusz
Kasprzak (rzut lotką) – III miejsce.
Indywidualnie w rzucie lotką
II miejsce zajął Bartek Pastuszka,
w konkursie wiedzy III miejsce za-

jęła Patrycja Krasoń i III miejsce w wędkowaniu i rozpo-
znawaniu ryb Kacper Wysmyk.

Ogólnie Gmina Sulejów w klasyfikacji gmin za-
jęła II miejsce.

Uczniów do zlotu przygotowywała p. Marta Pia-
sta. Opiekę podczas zlotu sprawowały p. Teresa Sar-
lej, p. Beata Tarnawska i p.Marta Piasta.

asystent prasowy  44 732 31 29
Aneta Stępień

foto Marta Piasta
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Według statystyk Hiszpania była w 2012 roku naj-
częściej i najliczniej odwiedzanym krajem przez Po-
laków. Wśród polskich turystów pokaźną grupę sta-
nowili ludzie, powiedzmy w sile wieku, tj. między
55 a 75 rokiem życia, (a nawet starsi)!

Hiszpania dla seniorów
 Od kilku lat polskie biura podróży uczestniczą

w programie Eurosenior. Oferta jest następująca: uczest-
nikiem może być turysta, który ukończył 55 lat. Pakiet
usług obejmuje przelot samolotem w obydwie strony,
transfery autokarem, zakwaterowanie w hotelu cztero-
gwiazdkowym, całodzienne wyżywienie (śniadanie,
obiad, kolację) plus butelka wina stołowego i woda, opie-
kę polskojęzycznego rezydenta i przewodnika, pół
dniową wycieczkę gratis. Pobyt, łącznie z przelotami,
trwa osiem dni. Oferta jest kusząca, ale jak to wygląda
w praktyce? Muszę z przyjemnością stwierdzić, że bar-
dzo dobrze. Przejdźmy zatem do szczegółów.

Lot do Malagi z warszawskiego Okęcia trwa niecałe
cztery godziny. W godzinę po przylocie kwaterujemy
w hotelu „Puente Real” w Torremolinos – kurorcie od-
dalonym od Malagi o kilka kilometrów, położonym w
bezpośredniej bliskości (kilkadziesiąt metrów) od plaży
nad Morzem Śródziemnym. Pokoje standardowe, ale to
bardzo przyzwoity standard – przestronnie, wygodnie i
co bardzo ważne - nieomal sterylnie czysto. Posiłki –
bardziej właściwe określenie to bez przesady - kulinarna
orgia. Hotelowa restauracja serwuje przebogaty wybór
dań tzw. kuchni międzynarodowej jak również typowo
hiszpańskich smakołyków. Stół szwedzki, czyli można
nasycić się do woli, bez ograniczeń – ile żołądek pomie-
ści. Ci, którzy z jakichś względów powinni zachować
dietę, mieli niemały kłopot z powstrzymaniem się od choć-
by tylko posmakowania tutejszych specjałów. Ale jak wia-
domo nie samym chlebem człowiek żyje. Hiszpańska
prowincja Andaluzja rozpościerająca się wzdłuż śró-
dziemnomorskiego wybrzeża Costa del Sol (Wybrzeże
Słońca), ma do zaoferowania turystom bardzo wiele atrak-
cji, w tym także te o światowej renomie.

I tu pojawia się problem. Organizatorzy proponują
wiele wycieczek fakultatywnych. Jedna ciekawsza od
drugiej. Chciałaby dusza do raju ale…koszt każdej z
nich jest niemały. Ponadto trzeba uwzględnić fakt, iż
trzeba mierzyć siły na zamiary. Po prostu – całodniowa
wycieczka wymaga dobrej kondycji, a z tą u wielu se-
niorów jest różnie. Dlatego też nie skorzystaliśmy z pro-
pozycji wypadu do Sewilli z uwagi na zbyt dużą odle-
głość od Torremolinos, co oznaczało długą podróż au-
tokarem. Wycieczka do Tangeru w Maroku, wprawdzie
atrakcyjna choćby ze względu na przeprawę promową
na afrykański kontynent przez Cieśninę Gibraltarską oraz
sposobność posmakowania klimatu specyficznego dla

arabskiego suku (bazaru), także została odłożona na czas
przyszły. Tak się złożyło, iż musieliśmy dokonać wybo-
ru pomiędzy wycieczką do Rondy lub na Gibraltar, gdyż
zaplanowano je na ten sam dzień. Z szerokiej oferty tu-
rystycznej wybraliśmy do zwiedzenia następujące mia-
sta i tamtejsze zabytki:

Marbella - Wycieczka do tego uroczego kurortu
była sfinansowana przez organizatorów w ramach pro-
gramu Eurosenior. Miasteczko dzieli się na trzy czę-
ści. Cześć pierwsza to zabytkowe stare miasto gdzie
większość frontonów kamieniczek jest udekorowana
kwiatami, a na ich parterach kuszą turystów liczne ka-
wiarnie, tawerny, małe restauracyjki serwujące lokal-
ne przysmaki. W części drugiej rozpostarły się tzw.
paradory, tj. luksusowe hotele dla ludzi bogatych z ca-
łego świata. Jest tam też pałac emira Arabii Saudyj-
skiej słynący z ze swego przepychu. Część trzecią sta-
nowi marina i nadmorski bulwar.

Na bulwarze ustawiono 12 autentycznych rzeźb słyn-
nego hiszpańskiego surrealisty Salvadora Dali. Pasaż ten

stanowi niewątpliwą atrakcję i chlubę
miasteczka. W marinie zacumowano licz-
ne wypasione jachty pełnomorskie. Jeden
z nich z polską banderą - ciekawe czyją
własnością była ta „skromna” łódeczka?

Kordoba - Obecnie miasto to liczy 500
tys. mieszkańców. W średniowieczu, kie-
dy to południową częścią Półwyspu Ibe-
ryjskiego władali Arabowie zwani Maura-
mi, Kordoba była metropolią zamieszki-

waną przez 800 ludzi! Fakt ten tłumaczy powód zbudo-
wania w tym mieście Wielkiego Meczetu – obecnie czo-
łowego zabytku miasta zwiedzanego przez miliony tury-
stów. Aby pomieścić wszystkich wiernych świątynia rze-
czywiście musiała być odpowiednio wielka. Jej po-
wierzchnia wynosi bagatela – 27 500 m2, a jej strop jest
wspierany przez 850 filarów. Meczet współcześnie speł-
nia dwie role: jako zabytek wspaniałej architektury świą-
tyni muzułmań-
skiej i… kościo-
ła katolickiego Z
początkiem XV
wieku na polece-
nie królów kato-
lickich (Karol
i Izabela Kasty-
lijska) po wypę-
dzeniu z Kordo-
by Maurów wy-
burzono część
meczetu i w tym
miejscu zbudo-

 Sulejowianie w podrózach
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W sulejowskim
 MOK-u

Biblioteka - wiersze Juliana Tuwima

KORDOBA

HISZPANIA

Alhambra - ażurowy sufit

Wozy cygańskie

konkurs na
najpiękniejsze patio

Dziecięcy Zespół Ludowy „Czerwone Jabłuszko”

warsztaty ekologiczno
-artystyczne  „EcoArt” 

„W krainie
wierszy
Juliana

Tuwima”
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poświęcenie sztandaru

Andrzej Tymiński

wano okazałą katedrę. Wprawdzie style tych budowli
jakby kłócą się ze sobą, ale każda z nich z osobna sta-
nowi przykład wspaniałej architektury i sztuki. Wędru-
jąc wąskimi uliczkami starego miasta natrafiliśmy na
warsztat rzemieślniczy wytwarzający wyroby ze skór
koźlich i jagnięcych. To prawdziwe arcydzieła – wy-
bornie wyprawione, tłoczone i bogato zdobione skrzy-
nie, puzdra, obrazy, sakwy, itp. W dawnej Polsce spro-
wadzano je także go Polski dla ozdobienia kościołów
i reprezentacyjnych siedzib magnackich. Nazywano je
„kurdybanami” – właśnie od miejsca pochodzenia –
czyli miasta Kordoby. Chciałoby się mieć takie cacko
u siebie w domu, ale cóż, cena jest zaporowa. Tak się
szczęśliwie złożyło, że podczas naszej wizyty w Kor-
dobie trwał konkurs na najciekawiej i najpiękniej urzą-
dzone patio – czyli wewnętrzny dziedziniec prywat-
nych domów. Jednym z warunków uczestnictwa w kon-
kursie jest udostępnienie ekspozycji turystom. Mieli-
śmy zatem możność wejścia do kilku z nich. Trudno
oddać słowem wrażenia, chyba, że określimy je jako
zachwyt nad pomysłowością kwietnych kompozycji

i wyczuciem połączenia piękna architektury z bujną ro-
ślinnością.

Granada - Jeśli Granada, to mamy na myśli głów-
nie Alhambrę, czyli twierdzę oraz wspaniałą rezyden-
cję arabskich sułtanów. Nazywają ją rajem na ziemi,
a stare powiedzenie arabskie ostrzega – „największym
nieszczęściem jakie może spotkać człowieka, to być
w Granadzie i oślepnąć”! Być może powiedzenie to
trąci trochę przesadą, ale nie bez powodu spece od tu-
rystyki nazywają Alhambrę ósmym cudem świata. Nie
umiem opisać słowami (lepiej to robi fotografia), tego
co mieliśmy możność tam oglądać. Być może mógłby
pokusić się o to poeta, ale i ten musiałby być bardzo
utalentowany. To trzeba koniecznie zobaczyć na wła-
sne oczy! Przewspaniałe pałacowe komnaty, dziedziń-
ce, misternie zdobione koronkową kamieniarką kolum-
ny, charakterystyczne arabskie łuki, ażurowe sufity –
wszystko to powoduje, że wielu zwiedzających chodzi
z otwartą z zachwytu gębą. Na koniec „Ogrody Roz-
koszy” – czyli letnia rezydencja sułtańska tonąca

w strzyżonych kolumnach cyprysów, kwietnych gazo-
nów, różanych krzewów. W centrum miasta napotyka-
my na tradycyjną pielgrzymkę cygańską. Co roku w ma-
ju Cyganie pielgrzymują do sanktuarium w Rosillo. My-
liłby się ten kto ową pielgrzymkę porównałby z piel-
grzymkami w Polsce. Tam jej uczestnicy bawią się
tańczą, radośnie śpiewają – słowem fiesta.

Wozy cygańskie (ciągnione przez traktory) barw-
nie pomalowane zdobione girlandami kwiatów ciągną
się w wielokilometrowej kolumnie. Towarzyszą im
młodzi jeźdźcy i amazonki w odświętnych ubiorach.
Restauratorzy wychodzą z poczęstunkiem, bowiem
uważają, iż przyjęcie poczęstunku przez Cygana gwa-
rantuje im powodzenie w interesach.

Pełni wrażeń, ale i także nieco umęczeni (całodzien-
na wędrówka na pieszo robi swoje), wracamy do hote-
lu, ale to jeszcze nie koniec atrakcji na ten dzień, a wła-
ściwie noc. Wieczorem jedziemy do nocnego lokalu
na pokaz sławnego hiszpańskiego tańca flamenco.

 I znów brak słów by w pełni oddać wrażenia. Po-
wiem tylko, że artyści (wokalistka, gitarzysta, tance-
rze) prezentowali bardzo wysoki poziom. Słowem
wieczór, o którym można powiedzieć - niezapomnia-
ny. Kto nie skorzystał z sposobności ujrzenia tego pa-
sjonującego występu, niech żałuje!

Gibraltar - Jak przystało na terytorium brytyjskie
gibraltarska skała przywitała nas chłodem, wiatrem,
niskimi chmurami. Niestety nie udało się nam zoba-
czyć brzegu Maroka, co jest jedną z atrakcji tego miej-
sca. Zwiedziliśmy jaskinię św. Michała - a w niej ol-
brzymią salę z zwisającymi nad głowami stalaktyta-
mi, w której organizowane są muzyczne koncerty. Tam
też obowiązkowo podkarmiliśmy żyjące na wolności
małpki – makaki. W tutej-
szym kościele rzymsko –
katolickim na ścianie nawy
bocznej odnaleźliśmy
skromną tablicę pamiąt-
kową poświęconą genera-
łowi Władysławowi Sikor-
skiemu, który zginął w ka-
tastrofie lotniczej startując
z gibraltarskiego lotniska
w 1943 roku. Chwila zadu-
my nad ludzkimi losami i jakby się potoczyła nasza
historia gdyby nie to tragiczne zdarzenie.

Tydzień pobytu w Hiszpanii minął
bardzo szybko. Pozostał niedosyt, bo-
wiem tak wiele jest tu jeszcze do zoba-
czenia. Może za rok?

ALHAMBRA
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20 marca - VIII Konkurs Palm i Pisanek - zgłosiło
się 10 placówek: Przedszkola Samorządowe w Sule-
jowie, Przygłowie i Poniatowie, Szkoły Podst. z Przy-
głowa, Klementynowa, Witowia, Łęczna, nr 1 i 2 z Su-
lejowa, oraz Gimnazjum w Sulejowa. Jak co roku
uczestnicy przy-
gotowali „dzieła”
w i e l k a n o c n e ,
a oceniało ich Jury: Teresa Sarlej i Sylwia Miller. Każ-
da z ekspozycji została nagrodzona, dzieci dostały upo-
minki, a nauczyciele dyplomy.
21 kwietnia - Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Mło-
dzieżowych Zespołów Wokalno-Tanecznych, Tanecznych,
Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych w Wolborzu.

1. Formacja taneczna KoBos-Dance – instruktor Kon-
rad Borysowski - I nagroda
2. Ludowy Zespół Taneczno-Wokalny „Czerwone Ja-
błuszko” - instruktor Mariusz Magiera. Dzieci po raz
pierwszy zaprezentowały układ taneczny polka. Piosen-
kę o jamniczku zaśpiewała 4-letnia Lena Tymanowska.
3. Solista Gracjan Woch - instruktor Konrad Borysow-
ski, został wyróżniony w kategorii kl. I-III
22 kwietnia - Wiosenny Rajd Nordic Walking Gru-
pa 45+ PILICZANKI wyruszyła z "kijami" poszukiwać
zwiastunów opóźnionej wiosny.
3 maja odbyła się „Majówka nad Pilicą". Z powodu
brzydkiej pogody imprezę przeniesiono do sali OSP
w Sulejowie. W Majówce udział brali artyści ze Stowa-
rzyszenia Polskich Artystów Karykatury, Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct z Piotrkowa Tryb., firma
Oriflame, zespoły z MOKu, a gwiazdą wieczoru był
zespół Disco Polo DIADEM. Organizatorzy szczegól-
ne podziękowania kierują do Pań z KGW Koło za pysz-
ny żurek oraz do druhów z OSP Sulejów za pomoc.
 19 maja - Przegląd Zespołów Folklorystycznych
pod nazwą „Pilica Tańcem i Pieśnią Malowana” w Cho-
rzęcinie. Gminę Sulejów reprezentował wyróżniony
Dziecięcy Zespół Ludowy „Czerwone Jabłuszko”
23 maja odbyły się eliminacje do konkursu recyta-
torskiego „Świerszczykowe wierszyki” dla klas I-IV
szkół podstawowych. Jury w składzie: Bożena Pawlik,
Barbara Baryła, Sylwia Miller do kolejnego etapu (wy-

Miejska Biblioteka Publiczna

W sulejowskim MOK-u

23.05.2013 r - konkurs dla uczniów szkół podsta-
wowych „ Moja Mama Czarodziejka”. Polegał on na
napisaniu wiersza o matce, ukazujący podziw, miłość
i szacunek dla najważniejszej osoby na świecie.
I miejsce - Wiktoria Kowalewska, II - Dominika Le-
śniczak, III – Oliwia Jasierska.
Wyróżnienia: Patrycja Leska, Natalia Małecka, Ma-
rika Jasierska.
18.04 - coroczny konkurs recytatorski ”W kra-
inie wierszy Juliana Tuwima”, ponieważ rok 2013
jest rokiem autora jakże znanej „Lokomotywy” czy
„Kwiatów polskich”.
Laureaci w klasach I-III: I miejsce - Amelia Kołek,
II - Marta Wieczorek, III – Aleksandra Banaszczyk
Klasy IV-VI: I miejsce - Klaudia Leszto, II– Marcin
Kulbat, III– Kamila Brynda
Wyróżnienia: Jan Rutowicz, Wiktoria Śpiewak, Szy-
mon Błaszczyk, Patrycja Miłak.
11.04 - konkurs  „Zwierzęta z różnych stron świa-
ta”, który miał na celu zaszczepienie dzieciom odpo-
wiedzialności za zwierzęta.
I miejsce – Oliwia Jasiur-
ska, II– Daniel Kiereś, III–
Kewin Żak.
Wyróżnienia: Roksana Ol-
szewska i Filip Hartwik.

stęp w Łódzkim Domu Kultury) wyłoniło: Nataszę
Bartłomiejczyk SP w Przygłowie – „Ptasie radio”,
Wiktorię Skawińską SP w Przygłowie – „Na straga-
nie” oraz Amelię Kołek SP Nr 2 im. Królowej Ja-
dwigi w Sulejowie – „Spóźniony słowik”.
MOK został zaproszony przez Łódzki Dom Kul-
tury do udziału w warsztatach ekologiczno-artystycz-
nych „EcoArt”. Zgłoszono 15 dzieci w wieku 7-12
lat. Tematem warsztatów była tkanina, drugie zaję-
cia dotyczyły historii powstania papieru. Kolejne za-
jęcia to malowanie farbami akrylowymi. Temat ostat-
nich warsztatów to szkło. Wszystkie prace dzieci bę-
dzie można zobaczyć na wystawie 22 czerwca.

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie informuję, iż
22 czerwca odbêdzie siê impreza  „Dni Sulejowa”,
a 23 czerwca „Noc Świętojańska”. Obie te imprezy
zorganizowane będą na Placu Straży w Sulejowie,
a szczegółowe harmonogramy będzie można znaleźć
na stronach internetowych www.mok.sulejow.pl oraz
www.sulejow.pl, a także na tablicach informacyjnych.

                                                     Sylwia Klass

foto również str. 16 
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Pierwszy raz
Spotkałem się kiedyś w prasie z artykułem, w którym

autor w lekceważący i drwiący sposób opisywał spotka-
nie Anonimowych Alkoholików. Podszywając się pod al-
koholika wziął udział w mitingu AA. Naśmiewał się po-
równując spotkanie do zebrania tajnego zgromadzenia
i stwierdził, że wszyscy wypowiadali się w niezrozumia-
łym dla niego języku. Z tym ostat-
nim się zgodziłem - nie rozumiał,
bo nie był alkoholikiem. Zajmę się
dzisiaj osobami, które pierwszy
raz przychodzą na takie spotka-
nie. Tymi, którzy zauważyli, ja-
kie alkohol powoduje spustosze-
nie w ich życiu. Nie jakimś re-
daktorem, bo nie warto. Kiedy
taki człowiek przychodzi pierw-
szy raz jest zdezorientowany, wystraszony, najczęściej się
wstydzi i boi tego, co może go czekać. Bardzo ważne
jest, aby poczuł się dobrze jeszcze przed samym spotka-
niem. Osobiście takiego człowieka nie nazywam jeszcze
alkoholikiem, ponieważ na to przyjdzie pora i sam sobie
odpowie na pytanie czy jest. Na spotkaniu, którego formy
nie będę opisywał, nie zawsze poruszane są tematy bez-
pośrednio związane z alkoholem. Osoba uzależniona od
razu zorientuje się, że rozmawiamy o problemach, które
mogą doprowadzić nas do ponownego sięgnięcia po kie-
liszek. Choć bywa i tak, że nowa osoba sparaliżowana
strachem nie zawsze orientuje się o co w tym wszystkim
chodzi i jest to wtedy pierwsza a zarazem ostatnia wizyta
na spotkaniu. Minie jeszcze sporo czasu zanim do nas
wróci. Doświadczenie nauczyło mnie, aby taką osobę
przygotować do mitingu AA. Staram się w rozmowie in-

DYŻURY - punkt konsultacyjny
 wtorek o godz. 18.00 –  spotkania AA
środy w godz. 14.45 – 18.45 psycholog
piątek 17.30 – 20.30 terapeuta
Dyżur PRAWNIKA: 11 czerwca, 9

lipca, 13 sierpnia, 10 września, 8 paździer-
nika, 12 listopada i 10 grudnia.
Dyżury pełnione będą w godzinach 14 - 18

dywidualnej przed wyjaśnić, że forma spotkania może róż-
nić się od oczekiwanej, ponieważ takie osoby przychodzą
zazwyczaj po gotową receptę jak nie pić. Proponuję uzbro-
ić się w cierpliwość, bo tak jak droga do uzależnienia roz-
łożona jest w czasie, tak samo droga do psychicznej trzeź-
wości również. Jedno spotkanie niczego nie naprawi. Do
tego potrzeba dużo pracy i wysiłku. Pamiętam jak ja po-

szedłem na takie spotkanie pierw-
szy raz w roku 1999. Poszedłem
właśnie po gotową receptę na to jak
przestać pić i nie dostałem jej. Mi-
nęło jeszcze pięć pijanych lat za-
nim poszedłem drugi raz. Było to
już w Sulejowie. Zdesperowany
i samotny na własne życzenie spo-
tkałem się z serdecznym przyję-
ciem. Nikt nie patrzył na mnie jak

na kogoś gorszego. Na chwilę poczułem się znów czło-
wiekiem i piszę tak, ponieważ na tamtą chwilę wszystko
co ludzkie utopiłem w alkoholu. Znów tej recepty nie do-
stałem, ale miła atmosfera i pragnienie uwolnienia się ze
szponów alkoholu spowodowały, że wychodząc nie mo-
głem się już doczekać następnego spotkania. Zaszyłem
się w domu na cały tydzień, aby się nie napić i pamiętam,
że był to najdłuższy tydzień w moim życiu. Wróciłem
tam i wracam już przez dziewięć lat dwa razy w tygo-
dniu. Już nie zamykam się w domu, bo ludzie, których
tam spotkałem pokazali mi jak żyć obok alkoholu i jak
sobie radzić, kiedy pojawia się chęć napicia. Dzisiaj je-
stem szczęśliwy jak wiem, że ktoś nowy może ze mnie
i moich przyjaciół brać przykład i nie pić. Jak się okazuje
nie sztuką jest przyjść pierwszy raz, ale drugi.

Marcin AA

Turniej wiedzy o  twórczoœci
Juliana Tuwima.
Uchwałą Sejmu Rzeczypospo-

litej Polskiej z 7 grudnia 2012 roku, rok 2013 został
ustanowiony Rokiem Juliana Tuwima. Obchodzimy
100 lecie działalności pisarskiej poety i 60. rocznicę
jego śmierci. Julian Tuwim to jeden z najchętniej czy-
tanych polskich poetów dwudziestego wieku. Dziś
jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia.
Imprezę czytelniczą dla klas O-III, która miała miej-
sce 21maja 2013 r. zorganizowała biblioteka Szkoły
Podstawowej Nr2 im. Królowej Jadwigi w Sulejo-
wie. Uczniowie z klasy trzeciej, przedstawili życie
i twórczość poety, a następnie odbył się konkurs, któ-
ry obejmował znajomość siedmiu wierszy.

Do jury poproszono pracownika Filii Biblioteki
Publicznej na Podklasztorzu, nauczyciela ze szkolnej
biblioteki oraz uczennicę przedstawicielkę Samorzą-
du Uczniowskiego. Biorącym udział w konkursach

wręczono nagrody, a wszystkim uczestnikom - upo-
minki związane z patronką szkoły - okolicznościową
zakładkę.

Przygotowane nagrody na konkurs przekazała dy-
rekcja szkoły oraz burmistrz Sulejowa w ramach pro-
mocji miasta, a także nauczycielki biblioteki.

I.Cierlik, D.Sadowska
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BRYD¯ wiosn¹
 14 kwietnia odbyły się cykliczne Zawody o puchar
Burmistrza Wolborza Elżbietę Ościk. Tym razem cenne
trofeum odebrali zawodnicy z Sulejowa wygrywając
145:131. W drużynie Sulejowa grali:
Henryk i Krzysztof Różyccy,

Marian Sikorski i Grzegorz Machała,
Władysław Kobżyński i Pomykała,
Marian Laszczyk i Bogdan Czerwiński,
Teresa i Zbigniew Sarlej.
 20 kwietnia w Mistrzostwach Piotr-
kowa Tryb., nad którymi honorowy pa-
tronat objął Prezydent Piotrkowa Trybu-
nalskiego Krzysztof Chojniak, w katego-
rii amatorów sulejowscy zawodnicy za-
jęli pięć pierwszych miejsc.
I Lesław Pyda - Marcin Mazerant, II Ma-
rian Laszczyk - Jacek Zatorski, III Andrzej
Mikołajewski - Robert Misztal.
  26 maja odbył się X Turniej Par
w Brydżu sportowym o puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Przemy-
sława Majchrowskiego, rozgrywany
w ramach Dni Sulejowa. W zawodach
wzięło udział 13 par z okolicznych po-
wiatów. Zwycięski puchar wręczono
parze z Opoczna: Jackowi Nowackiemu
i Andrzejowi Paradowskiemu. Najlep-
szymi parami z Sulejowa okazali się

ex aequo Marek Migała – Andrzej Urbańczyk i Wła-
dysław Kobżyński – Władysław Pomykała.

Zbigniew Sarlej

Polska – moja ojczyzna to temat
przewodni projektów gimnazjal-
nych uczniów klas drugich, których
prezentacje odbyły się w dniach 16-

17 maja 2013 r. Uczniowie w bardzo oryginalny spo-
sób przedstawili następujące projekty:
1. Sławni matematycy polscy -
opiekun Marcin Para
2. Polskie i brytyjskie święta i tra-
dycje – porównanie- opiekun Pau-
lina Piskorz- Bieganowska, Alek-
sandra Stobiecka Wieczorek
3. Polskie obiekty na światowej  li-
ście dziedzictwa kultury i natury
UNESCO- opiekun Agata Kotas
4. Zamki polskie- opiekun Ewelina
Dobiech
5. Architektura Polski dawniej
i dziś-opiekun Joanna Piszczalska

6. Sylwetki polskich świętych- opiekun Katarzyna Ja-
godzińska
7. Jak to było w PRL-u-opiekun Renata
Tymanowska
8. Początki języka polskiego- opiekun Syl-
wia Łukaszkiewicz-Dudek
9. Piątek,Trzynastego - opiekun Anna
Misztela

Na podsumowanie projektów zostali
zaproszeni rodzice, oraz przedstawiciele
władz miasta i oświaty.

Serdecznie dziękujemy za przybycie,
Panu zastępcy burmistrza Sulejowa Janowi
Andrzejczykowi, przewodniczącej komisji
Zdrowia, Wychowania, Oświaty, Kultury
i Sportu pani Teresie Sarlej oraz rodzicom.

Koordynator projektów
Anna Popławska
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