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Mili Moi,
Sulejów i ziemie okoliczne s¹ regionem turystycznym od dawna, a na pewno

ju¿ od lat 30. ubieg³ego wieku. Mieszkamy nad rzek¹, blisko jeziora, mamy swoje
ogrody i ogródki, zatem z przyrod¹ ¿yjemy �za pan brat�. Wraz z wiosn¹ tematy
krajoznawczo - ekologiczne s¹ szczególnie blisko nas, zatem poruszamy je w tym
numerze kwartalnika pamiêtaj¹c, ¿e: �Ziemi nie dostali�my w spadku po przodkach,
ale po¿yczyli�my j¹ od naszych dzieci�.

Na stronach oznaczonych herbem Sulejowa prezentujemy wiadomo�ci z Urzêdu
Miejskiego - tym razem s¹ to inwestycje gminne realizowane w 2006 roku.

W zwi¹zku z wieloma pytaniami czytelników wyja�niamy, ¿e w logo gazety u¿y-
wamy starego herbu (sprzed roku 1870) dla podkre�lenia kronikarsko - kulturalnego
charakteru kwartalnika, w którym informacje urzêdowe s¹ tylko jednym z tematów.

Tesa Sarlej
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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego
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U cystersów

Sulejów, lata 60. - widokówka przys³ana przez anonimowego czytelnika
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gra na dudach

 

Ocaliæ od Zapomnienia
Drodzy czytelnicy, czytaj¹c wspomnienia o Mi-

chale Rawicie - Witanowskim opracowane przez
Leszka Józefackiego (referat wyg³osi³ autor z oka-
zji 90-lecia piotrkowskiego Oddzia³u PTK-PTTK)
u�wiadomi³am sobie, ¿e w�ród nas jest coraz mniej
pasjonatów, ludzi, którzy pracuj¹ w ró¿nych zawo-
dach, a ich pasj¹ jest zajmowanie siê i pog³êbianie
wiedzy historyczno- krajoznawczej swojego regio-
nu. Referat ten zmusi³ mnie do refleksji i przypo-
mnienia o ludziach- wspania³ych patriotach swoich
ma³ych Ojczyzn. Nale¿y przypomnieæ sylwetki tych,
których ju¿ nie ma w�ród nas, a pracowali z ogrom-
n¹ pasj¹ na rzecz Krajoznawstwa Ochrony Zabyt-
ków. Byli to najczê�ciej ludzie dzia³aj¹cy w Polskim
Towarzystwie Krajoznawczym, a pó�niej w PTTK.

Trzeba przypomnieæ takie sylwetki jak: Tade-
usz Nowakowski, Zacheusz Misiurski, Boles³aw
Wojewódzki, Jan Piotr Dekowski. Dziêki takim oso-
bom powstawa³y muzea i izby pamiêci. Byli to lu-
dzie nietuzinkowi, wspaniali prelegenci w zakresie
historii i krajoznawstwa, autorzy przewodników,
wielcy mi³o�nicy zabytków.

Nale¿y poinformowaæ, ¿e w roku 2006 zosta³
wydany reprint przewodnika - "Po Dawnym Opac-
twie Cystersów w Sulejowie". Wydany nak³adem
Piotrkowskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego w roku 1910, napisany przez Mi-
cha³a Rawitê- Witanowskiego. Reprint przewod-
nika z informacj¹ o obecnym stanie Opactwa Cy-
stersów w Sulejowie, ze s³owem Ojca Augustyna
Wêgrzyna, kilka s³ów o historii Fundacji "Obiekt
Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie- za-
rys Fundacji nakre�lony przez jej Prezesa Jakuba
Miazek. Pozycjê tê mo¿na nabyæ w muzeum Opac-
twa. Jeszcze kilka s³ów o autorze wspomnieñ o Mi-
chale Rawicie Witanowskim, a jest nim Pan Le-
szek Józefacki.

Autor wspomnieñ o Rawicie - Witanowskim to
równie¿ pasjonat, krajoznawca, na co dzieñ lekarz,
a druga pasja to historia naszego regionu. To cz³o-
wiek, który przyby³ do Sulejowa i z ogromnym za-
anga¿owaniem poznawa³ historiê naszego regionu,
przekopa³ masê ksi¹¿ek zebra³ sporo materia³ów, jest
równie¿ jedn¹ z osób, która przyczyni³a siê do wy-
dania kwartalnika Sulej. My�lê, ¿e posiada solidn¹
wiedzê historyczn¹ o naszym Regionie- czego mo¿-
na mu szczerze pogratulowaæ. Prezentujemy mate-
ria³ przygotowany przez Leszka Józefackiego o Wiel-
kim Patriocie- Polaku, który równie¿ umi³owa³ nasz
Region, o Michale Rawicie- Witanowskim.

Zofia Gwarda

KRAJOZNAWCA
Micha³ Rawita - Witanowski

Urodzi³ siê w Czêstochowie 13 wrze�nia 1859
roku w niezamo¿nej rodzinie ziemiañskiej
jako najm³odszy z trojga dzieci Adama i Jó-

zefa z Czarnomskich. Wed³ug aktu urodzenia i aktu
�lubu jego nazwisko brzmi "Witanowski". Do 1907
roku stawia³ przed swoim nazwiskiem s³owo "Ra-
widz", oznaczaj¹ce herb szlachecki. Od 1909 roku
u¿ywa³ przydomka "Rawita". Naukê rozpocz¹³ w pry-
watnej szkole F. Lippego. Po rozwi¹zaniu szko³y na-
ukê kontynuowa³ w progimnazjum, które ukoñczy³
w 1877 roku. By³ trzecim uczniem w klasie: z ³aciny,
z ruskiego, geometrii, geografii i historii mia³ czwór-
ki, ze sprawowania, polskiego, religii i rysunków pi¹t-
ki. Jesieni¹ tego roku rozpocz¹³ naukê w gimnazjum
filologicznym w Kielcach. Nie ukoñczy³ go, gdy¿ po-
stanowi³ zostaæ aptekarzem. Rozpocz¹³ praktykê
u prowizora Józefa Pancerama w aptece w Czêsto-
chowie. W 1880 roku przeniós³ siê do Warszawy,
gdzie podj¹³ pracê w laboratorium chemicznym Sper-
linga. W tym samym roku rozpocz¹³ studia na wy-
dziale farmaceutycznym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Dyplom prowizora otrzyma³ 3 maja 1884 roku.
Pracowa³ jako aptekarz: w Suwa³kach, Raczkach, Ka-
mionce pod Warszaw¹ w Warszawie na Grochowie,
Kole nad Wart¹, K³odawie. W 1907 roku osiad³ na
sta³e w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przez 36 lat
prowadzi³ aptekê przy starym Rynku Trybunalskim
nr 3. Wraz z rozpoczêciem pracy zawodowej rozpo-
cz¹³ dzia³alno�æ pisarsk¹ drukuj¹c liczne prace histo-
ryczno - krajoznawcze w czasopismach: Wis³a, Kali-
szanin, Wêdrowiec, Ziemia, Tydzieñ Piotrkowski
i wielu innych.

We wszystkich miejscowo�ciach, w których praco-
wa³ da³ siê poznaæ jako dzia³acz spo³eczny; w Suwa³-
kach by³ cz³onkiem komisji sanitarnej, dzia³a³ w szere-
gach ochotniczej stra¿y po¿arnej; w K³odawie za³o¿y³
Ko³o Macierzy Szkolnej, ochronkê dla dzieci, tak¿e zor-
ganizowa³ i prowadzi³ stacjê meteorologiczn¹.

W Warszawie prowadzi³ zbiórkê pieniêdzy na po-
mnik Mickiewicza i Chopina. W Piotrkowie od 1908
do 1913 dzia³a³ w Ochotniczej Stra¿y Ogniowej - jako
skarbnik. Jednocze�nie redagowa³ tygodnik Kronika
Piotrkowa - w latach 1910 - 1914 by³ jego naczelnym
redaktorem. W roku 1908 przy udziale entuzjastów
krajoznawstwa zorganizowa³ Piotrkowski Oddzia³
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PTK, któremu przewodniczy³ przez 35 lat. 10 wrze-
�nia 1909 roku za³o¿y³ przy oddziale PTK - sekcjê
muzealn¹, która przyst¹pi³a do organizowania mu-
zeum krajoznawczego ziemi piotrkowskiej. Zgroma-
dzono ponad 2000 cennych eksponatów z zakresu
historii, nauk przyrodniczych, archeologii, etnogra-
fii, numizmatyki, rze�by i malarstwa. W 1918 roku
wydosta³ od Austryjaków dla oddzia³u PTK Zamek
Królewski. Po wyremontowaniu budynku ze spo³ecz-
nych funduszy - 15 pa�dziernika 1922 roku otwo-
rzy³ pierwsze zabranie towarzystwa w nowej siedzi-
bie oddzia³u PTK, znalaz³a siê tam równie¿ Biblio-
teka oraz Muzeum Regionalne, w którym by³ kusto-
szem do koñca swojego ¿ycia. W 1920 roku z ini-
cjatywy Micha³a Rawity - Witanowskiego zbudowa-
no piêkny pomnik powstañców 1863 roku, który
znajduje siê na piotrkowskim cmentarzy.

Bibliografia prac Micha³a Rawity - Witanow-
skiego obejmuje ponad 400 pozycji. Napisa³ 101 ar-
tyku³ów do monumentalnego wydawnictwa encyklo-
pedycznego: S³ownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i dawnych krajów s³owiañskich. Z jego wielu
przewodników krajoznawczych najbardziej znane s¹:
Przewodnik po dawnem opactwie cystersów w Su-
lejowie (1910), Wspomnienia o starym Piotrko-
wie Trybunalskim (1911), Przewodnik po Piotr-
kowie Trybunalskim (1923), Ilustrowane okolice
Piotrkowa (1926). Dzia³aj¹c na niwie historii regio-
nalnej przez 45 lat, wyda³ wiele ksi¹¿ek. Najbardziej
znane to: Historia miasta i mieszczan w krajach daw-
nego pañstwa polskiego (1890), oraz pozycje o dzie-
jach K³odawy, Ko³a i £êczycy. Zajmowa³ siê te¿ hi-
stori¹ farmacji. Z 10 artyku³ów zamieszczonych
w prasie farmaceutycznej dwa z nich za-
s³uguj¹ na uwagê, gdy¿ s¹ zwi¹zane
z Piotrkowem - Zarys dziejów aptek
w Piotrkowie Trybunalskim i Jan Ka-
rol Samuel Hildebrand - jest to historia
wybitnego piotrkowskiego aptekarza
i lekarza, którego darzono powszech-
nym szacunkiem i uznaniem w �rodo-
wisku piotrkowskim. Opracowa³ rów-
nie¿ monografiê miasta Piotrkowa Try-
bunalskiego.

Za dzia³alno�æ publicystyczn¹ i ba-
dawcz¹ w 1893 roku Dyrekcja Zjedno-
czonego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych w Krakowie powo³a³a go na
cz³onka korespondenta. W 1908 roku
zosta³ cz³onkiem czynnym Polskiego
Naukowego Towarzystwa Heraldyczne-
go w Krakowie oraz cz³onkiem kore-

spondentem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
w Warszawie. W tym te¿ roku Akademia Umiejêt-
no�ci w Krakowie powo³a³a go na cz³onka komisji
do badañ historii sztuki w Polsce. 24 kwietnia 1927
roku Rada G³ówna PTK w Warszawie w uznaniu za
wielkie zas³ugi dla krajoznawstwa polskiego nada³
mu godno�æ - Cz³onka Honorowego PTK, najmilej
wspominana przez Micha³a Rawitê - Witanowskie-
go. W 1929 roku za ca³okszta³t pracy historyczno -
krajoznawczej zosta³ odzanczony Krzy¿em Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. W 1931 roku Pol-
skie Powszechne Towarzystwo farmaceutyczne uczci-
³o jubileusz 50 - lecia pracy zawodowej dyplomem
honorowym.

Na zakoñczenie chcia³bym podkre�liæ, ¿e Micha³
Rawita - Witanowski nale¿a³ niew¹tpliwie do najwy-
bitniejszych aptekarzy regionu ³ódzkiego. To wielki
spo³ecznik i krajoznawca - autor wielu warto�ciowych
prac z dziedziny: etnografii, archeologii, historii miast
polskich i historii farmacji. To znany bibliofil i zbie-
racz wszystkiego co zwi¹zane z histori¹ naszej oj-
czyzny. Micha³ Rawita - Witanowski zmar³ 23 lute-
go 1943 roku w Piotrkowie Trybunalskim, maj¹c lat
84. My piotrkowianie mo¿emy byæ dumni, ¿e w na-
szym mie�cie mieszka³ i tworzy³ tak znamienity cz³o-
wiek - zwór godny do na�ladowania dla przysz³ych
pokoleñ. Apteka imienia Micha³a Rawity - Witanow-
skiego funkcjonuje bez przerwy do czasów obecnych.
By ten wybitny cz³owiek pozosta³ w naszej pamiêci
na sta³e, proponuje nazwaæ jedn¹ z ulic naszego mia-
sta jego mieniem. Uwa¿am, ¿e ma to du¿e znaczenia
dla historii Piotrkowa.

Leszek Józefacki
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
WYKONANIE INWETSYCJI

GMINNYCH W 2006 ROKU

1. Rolnictwo i ³owiectwo, plan: 203 300 z³; wyko-
nanie: 187 382,70 z³
1.1 Budowa pompowni wodoci¹gowej wraz z przy-
³¹czem energetycznym oraz wpiêciem do istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej w Przyg³owie. Inwestycja roz-
poczêta w 2005 r. Koszt - 153 940,14 z³.
1.2 Rozbudowa sieci wodoci¹gowej na terenie gminy
we W³odzimierzowie (o �r.  90 i d³. 80 m) i Uszczynie
(o �r. 110 i d³. 365 m). Koszt - 33 442,56 z³.

2. Transport i ³¹czno�æ, plan: 3 405 596 z³; wyko-
nanie: 3 285 571,33 z³
Drogi publiczne powiatowe
2.1 Pomoc finansowa w przygotowaniu dokumenta-
cji technicznej przebudowy drogi powiatowej Przy-
g³ów - Milejów na odcinku Przyg³ów - Ka³ek - K³u-
dzice. Koszt - 11 096 z³.
2.2 Pomoc finansowa (wykonanie podk³adów geo-
dezyjnych) w przebudowie drogi powiatowej Je¿ów
- Rozprza - Lubieñ - Bilska Wola. Koszt dla Gminy
Sulejów to 2 152,08 z³.
Drogi publiczne gminne
2.3 Modernizacja nawierzchni bitumicznych na dro-
gach gminnych w Barkowicach, Barkowicach Mo-
krych, K³udzicach - nak³adki bitumiczne z betonu
asfaltowego o powierzchni 2100 m2. Koszt - 45
283,35 z³.
2.4 Modernizacja uliczek przed blokami komunal-
nymi w Sulejowie na powierzchni 957 m2. Koszt -
47 705,61 z³.
2.5 Dokoñczenie przebudowy ul. Przedszkolnej w Poniato-
wie d³ugo�ci 447 m i szeroko�ci 5 m. Koszt - 110 868,53 z³.
2.6 Przebudowa drogi (wraz z poboczami) Witów
Kolonia - Ka³ek. Koszt - 808 906,62 z³.
2.7 Przebudowa ul. Rolniczej w Uszczynie na d³u-
go�ci 1 585 m. Koszt w 2006r. -190 236,58 z³.
2.8 Przebudowa drogi gminnej w Witowie na d³ugo-
�ci 2 872 m i szeroko�ci jezdni 4,5 m. Koszt w 2006r.
wyniós³ 211 794,34 z³.
2.9 Przebudowa drogi gminnej w Zalesicach na d³u-
go�ci 2 023 m. Koszt w 2006r. -246 401,51 z³.
2.10/11 Przebudowa ul. Nowe Osiedle we W³odzi-
mierzowie. Koszt - 243 291,70 z³.
2.13 Odwodnienie ul. Topolowej w Przyg³owie na
d³ugo�ci ponad 300 m (rozpoczêto w 2004r.) Po do-

konaniu pozytywnych uzgodnieñ z mieszkañcami
zlecono wykonanie projektu czê�ci inwestycji. i uzy-
skano pozwolenie wodnoprawne. Jednak w trakcie
prowadzonego postêpowania administracyjnego w³a-
�ciciel terenu, przez który przebiegaæ mia³o odpro-
wadzenie wód opadowych do rzeki Luci¹¿y, cofn¹³
zgodê na przeprowadzenie przez jego teren ruroci¹-
gu. Zatem brak niezbêdnego do uzyskania pozwole-
nia budowlanego, dysponowania terenem.  Koszt
w 2006r. wyniós³ 8 540 z³ na planowane 30 000 z³.
2.14  Modernizacja ul. Rudnickiego w Sulejowie na
d³ugo�ci 560 m. Wykonano kanalizacjê deszczow¹
i rozpoczêto roboty drogowe. Zakoñczenie w 2007
r. Koszt w 2006 r. - 588 764,18 z³.
2.15 Przebudowa ul. W. £okietka i Mauretañskiej
w Sulejowie. Zakoñczenie inwestycji w 2007r. Koszt
w 2006r. wyniós³ 407 764,91 z³.
2.18 Przebudowa ul. Parafialnej w Sulejowie na d³.
294,55 m wraz z parkingiem. Zakoñczenie zadania
w 2007 r. Koszt w 2006r. wyniós³ 9 943 z³.
2.19 Przebudowa ul. Nadpilicznej w Sulejowie na
d³ugo�ci 161 m i szeroko�ci jezdni 4,5 - 5,0 m wraz
z kanalizacj¹ deszczow¹ i chodnikami. Zakoñczenie
w 2007 roku. Koszt w 2006 r. wyniós³ 215 984,06 z³.
2.20 Modernizacja ul. Jesionowej w Poniatowie.
W 2006 r. wykonano dokumentacjê projektowo-kosz-
torysow¹. Zakoñczenie w 2009 r. Koszt w 2006 roku
wyniós³ 9 150 z³
2.21 Przebudowa ul. Dobra Woda w Sulejowie.
W 2006 r. wykonano dokumentacjê projektowo-kosz-
torysow¹. Zakoñczenie w 2011 r. Koszt w 2006r.
wyniós³ 24 000 z³.
2.24 Modernizacja ul. Przydzia³ki w Sulejowie.
W 2006r. wytyczono granice prawne pasa drogowego
ulicy w terenie, opracowano koncepcjê przebiegu zmo-
dernizowanej ulicy i przedstawiono w³a�cicielom te-
renów zakres niezbêdnych podzia³ów dzia³ek w celu
poszerzenia pasa drogowego. Zakoñczenie zadania
w 2011 roku. Koszt w 2006r. wyniós³ 8 540 z³.
2.26 Modernizacja ul. Zielonej we W³odzimierzowie
na d³. 450 m (u³o¿enie kostki betonowej). W 2006r. wy-
konano dokumentacjê. Realizacja w 2007 r. Koszt w
2006r. wyniós³ 10 858 z³.
Drogi wewnêtrzne
2.29 Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Bar-
kowicach na odcinku 800 m i szeroko�ci �rednio 2,5
m. Koszt - 21 946,27.
2.30 Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Przy-
g³owie na odcinku 2 600 m i szeroko�ci 4 m. Koszt
wyniós³  65 201,05 z³.
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KOMBATANCI

3. Gospodarka mieszkaniowa - grunty i nierucho-
mo�ci, plan: 43 700 z³; wykonanie: 43 683,75 z³
3.1 Nabycie przez Gminê Sulejów prawa u¿ytkowania
wieczystego czê�ci dzia³ek po by³ym PKP w Sulejo-
wie przy ul. Piotrkowskiej o powierzchni 0, 5779 ha
(w zamian za kompensatê zobowi¹zañ podatkowych z
uwzglêdnieniem czê�ciowej dop³aty przez Gminê Su-
lejów) Koszt - 43 683,75 z³.

4. Administracja publiczna - Urz¹d Miejski plan:
101 000 z³; wykonanie: 100 979,40 z³
4.1 Rozbudowa istniej¹cej sieci komputerowej, opro-
gramowania oraz wymiana stanowisk komputerowych
w UM w Sulejowie. Dodatkowe koszty to sta³e op³aty
za licencje oprogramowania ksiêgowego, antywiruso-
wego i prawnego. Koszt - 100 979,40 z³.

5. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa, plan: 132 000 z³; wykonanie: 132 000 z³
5.1 Pomoc finansowa w zakupie samochodu specjalnego
dla Komisariatu Policji w Sulejowie. Koszt - 17 000 z³.
5.2 Pomoc finansowa w zakupie samochodu stra¿ac-
kiego dla Komendy Miejskiej Stra¿y Po¿arnej w Piotr-
kowie Trybunalskim. Koszt - 50 000 z³.
5.3 Zakup samochodu stra¿ackiego dla OSP w Sulejo-
wie. Koszt - 65 000 z³.

6. O�wiata i wychowanie, plan: 823 900 z³; wyko-
nanie: 688 189,55 z³
Szko³y podstawowe,
6.1 Termomodernizacja i budowa doj�cia do budynku
wraz z budow¹ ogrodzenia frontowego Szko³y Pod-
stawowej Nr 1 w Sulejowie (rozpoczêta w 2005r.).
Koszt w 2006r. wyniós³ 499 469,94 z³.
6.2 Modernizacja schodów zewnêtrznych przy SP
Nr 1 w Sulejowie. Koszt - 24 849,13 z³.
6.3 Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP
w Uszczynie. Koszt - 29 985,16 z³.
6.4 Zakup i monta¿ czujnika do regulacji centralnego
ogrzewania w SP Nr 1 w Sulejowie. Koszt - 8 418 z³.
6.5 Utworzenie boiska sportowego na potrzeby miesz-
kañców wsi Uszczyn. Koszt - 10 039,56 z³.
6.6 Podjazd dla niepe³nosprawnych przy SP Nr 1 w Su-
lejowie. Koszt - 21 000,51 z³.
6.7 Zmodernizowano boisko przy SP nr 1 w Sulejo-
wie. Koszt - 36 093,63 z³.
Przedszkola
6.8 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Sa-
morz¹dowym w Sulejowie. Koszt - 12 969 z³.
6.9 Modernizacja bloku ¿ywieniowego w Przedszkolu
Samorz¹dowym w Poniatowie. Koszt - 23 758,08 z³.
6.11 Zakup stanowiska komputerowego dla Przedszkola

Samorz¹dowego w Sulejowie. Koszt - 2 499,78 z³.
6.12 Zakup patelni elektrycznej dla przedszkola
w Sulejowie. Koszt 4 880 z³.
6.13 Zakup zmywarko - wypa¿arki dla przedszko-
la w Poniatowie. Koszt 5 300 z³.
Gimnazja, plan: 3 000 z³; wykonanie:2 950 z³
6.14 Zakup stanowiska komputerowego dla Gim-
nazjum w Przyg³owie. Koszt - 2 950 z³.
Biuro Obs³ugi Jednostek O�wiatowych,
6.15 Zakup �rodków trwa³ych na pierwsze wypo-
sa¿enie Biura. Koszt - 5 976,76 z³.

7. Pomoc spo³eczna - O�rodki pomocy spo³ecz-
nej, plan: 15 000 z³; wykonanie: 14 903 z³
7.1 W zwi¹zku z rozszerzeniem zakresu dzia³alno-
�ci Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej doko-
nano zakupu sprzêtu komputerowego wraz z opro-
gramowaniem. Koszt - 14 903 z³.

8. Edukacyjna opieka wychowawcza - �wietlice
szkolne, plan: 6 500 z³; wykonanie: 6 423,30 z³
8.1 Dla potrzeb �wietlicy szkolnej w Przyg³owie
zakupiono wypa¿arkê. Koszt - 6 423,30 z³.

9. Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska,
plan: 1 063 000 z³; wykonanie: 843 077,22 z³
O�wietlenie ulic, placów i dróg, plan: 329 000 z³;
wykonanie: 327 120,59 z³
9.1 Przed³u¿enie linii o�wietlenia ulicznego w Przy-
g³owie przy ul. Sulejowskiej, ul. �w. Jana w Sulejo-
wie, ul. Krzywa w Poniatowie. Koszt - 44 375,59 z³.
9.2 Wymiana 600 sztuk lamp o�wietlenia uliczne-
go na lampy energooszczêdne. Koszt 282 745 z³.
Pozosta³a dzia³alno�æ
9.3 Budowa kanalizacji sanitarnej o d³ugo�ci 54 m
w ul. Cmentarnej w Sulejowie. Koszt - 38 347 z³.
9.4 Budowa zbiornika odparowuj¹cego z doprowa-
dzeniem grawitacyjnym wód opadowych z osiedla
Podklasztorze w Sulejowie. Koszt 163 664,50 z³.
9.8 Zrealizowane nowe odcinki kanalizacji sani-
tarnej w Sulejowie w ul. Polnej i ul. Malinowej.
Ponadto uszczelniono 300 m odcinek istniej¹cej ka-
nalizacji sanitarnej na osiedlu Podklasztorze w Su-
lejowie. Koszt w 2006r. wyniós³ 170 106,84 z³.
9.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra
Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie. Koszt
w 2006r. wyniós³ 116 998,29 z³.
9.12 Budowa wodoci¹gu w ul. Rycerskiej w Sule-
jowie. Zakoñczenie w 2009 r. Koszt w 2006r. wy-
niós³ 26 840 z³.

od redakcji: numeracja wg planu bud¿etowego



SULEJ  nr  31, kwiecieñ`2007

� 6 �

 

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNO�CI  ZA ROK 2006
Podstawowe dzia³alno�ci:
1. Produkcja i dostarczanie wody.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie �cieków.
3. Najem i eksploatacja mieszkañ.
4. Wywóz nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych.
5. Eksploatacja sk³adowiska miejskiego.
6. Budowa sieci magistralnej, wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej.
7. �wiadczenie us³ug wewnêtrznych i zewnêtrznych
maj¹cych charakter u¿yteczno�ci publicznej.
8. Gospodarka remontowa i eksploatacyjna obiek-
tów maj¹tku gminnego, bêd¹cego w zarz¹dzie MZK.
9. Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.
10. Prowadzenie prac zaleconych z zakresu admini-
strowania wspólnotami mieszkaniowymi.
11. Konserwacja i naprawa o�wietlenia ulicznego
oraz w obiektach bêd¹cych maj¹tkiem gminy.
12. Administracja targowiska miejskiego.

Poziom cen na us³ugi pozwoli³ na wypracowa-
nie dochodów niezbêdnych na pokrycie kosztów bie-
¿¹cych.

ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO
Wynik finansowy MZK jest zwi¹zany z sytu-

acj¹ gospodarcz¹ kraju. Zmiany w przepisach i nie-
przewidywalne scenariusze zarówno gospodarki
krajowej jak i tez wymogów stawianych przed MZK
nie daj¹ mo¿liwo�ci w³a�ciwej oceny prognoz fi-
nansowych d³ugoterminowych. Zbyt wiele czynni-
ków decyduje o bie¿¹cych kosztach utrzymania
zak³adu, a s¹ to:

- wzrost cen paliw, energii, gazu
- wyp³ata kaucji mieszkaniowych oraz wdro¿e-
nie obowi¹zkowych inwentaryzacji budynków
i mieszkañ przed ich sprzeda¿¹
- niewykonanie zaplanowanej sprzeda¿y miesz-
kañ komunalnych przez Urz¹d Miejski
- zad³u¿enia mieszkañców za wodê, �cieki,
czynsz
- wzrost zad³u¿enia wewnêtrznego wynikaj¹ce
z utrzymania przychodni zdrowia przez MZK
- wzrost op³at za korzystanie ze �rodowiska do
Urzêdu Marsza³kowskiego
- brak regulacji wysoko�ci czynszów w okresie
ostatnich 5 lat
- dekapitalizacja sprzêtu, samochodów i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych zak³adowi do wykonywania dzia³alno�ci
- ma³e zainteresowanie sprzeda¿¹ mieszkañ komu-

nalnych (mimo korzystnych rabatów przy wykupie)
- obni¿enie dotacji do oczyszczalni oraz jej opo-
datkowanie.

MZK zamkn¹³ rok 2006 wynikiem finansowym
dodatnim w wysoko�ci + 26.081,76 z³.

Koszty - 5.235.956,62 z³, przychody -
5.262.038,38 z³.

MZK otrzyma³ dotacje netto w wysoko�ci
418.500,00 z³ do oczyszczalni i kanalizacji oraz
62.514,00 z³ ze sprzedanych mieszkañ na odtworze-
nie substancji mieszkaniowej.

MZK odprowadzi³ do bud¿etu UM z tytu³u op³a-
ty targowej netto 107 156,70 z³.

UWAGI DO DZIA£AÑ NA ROK 2007
Bior¹c po uwagê z³o¿ono�æ dzia³alno�ci prowa-

dzonych przez MZK oraz konieczno�æ zachowania mo-
bilno�ci do wielu coraz bardziej nieprzewidywalnych
zadañ, trudn¹ spraw¹ staje siê utrzymanie zatrudnie-
nia na odpowiednim poziomie tak aby w ka¿dej chwi-
li stan¹æ gotowym do realizacji zadañ a z drugiej stro-
ny aby sprostaæ wymaganiom finansowym dotycz¹-
cym wyp³at wynagrodzeñ wraz z obci¹¿eniami.

W obecnym okresie ci¹g³ych jeszcze przemian go-
spodarczych, niestabilnej sytuacji na rynku pracy i cha-
otycznej gry rynkowej zdobycie zamówieñ i klienta jest
bardzo trudne, a w zakresach podstawowych us³ug, ja-
kimi s¹: sprzeda¿ wody, odprowadzanie �cieków, od-
biór nieczysto�ci p³ynnych i sta³ych oraz administracja
domów mieszkalnych nale¿y spodziewaæ siê dalszego
ubo¿enia i rosn¹cych zobowi¹zañ spo³eczeñstwa.

PODSUMOWANIE
MZK w swojej dzia³alno�ci w 2006 roku kiero-

wa³ siê wytycznymi Urzêdu Miejskiego oraz Rady
Miejskiej w postaci bie¿¹cych konsultacji i spotkañ
roboczych.

Pozwoli³o to MZK w wiêkszo�ci sprostaæ zada-
niom, które przed nim stawiano, znajdowa³o popar-
cie spo³eczne i utwierdza³o za³ogê MZK w s³uszno-
�ci dzia³añ i potrzebie istnienia w ¿yciu gospodar-
czym miasta i gminy.

Ci¹g³y rozwój coraz to nowszych dotychczas nie
prowadzonych przez MZK dzia³alno�ci powoduje, ¿e
wraz z za³og¹ musimy wykazywaæ wiêksz¹ elastycz-
no�æ, zdobywaæ nowe uprawnienia i umiejêtno�ci, co
w konsekwencji powoduje to, ¿e stajemy siê zak³a-
dem mobilnym i id¹cym z postêpem, nie boj¹cym siê
nowych wyzwañ.

dyrektor MZK
Ireneusz Czerwiñski
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p³k. Stanis³aw Burza-Karliñski

UNIJNY TORT PODZIELONY
W Gazecie Wyborczej z dnia 16 lutego br. znajduje-
my artyku³ Góra Euro dla £odzi informuj¹cy i¿ w �ro-
dê (13 lutego) Zarz¹d Województwa zdecydowa³
o podziale projektów wartych 1,7 mld z³otych, z cze-
go 1,1 mld da Unia Europejska. Chodzi tu o pieni¹-
dze przeznaczone na inwestycje w regionie ³ódzkim
jakie bêd¹ w pierwszej kolejno�ci realizowane w la-
tach 2007-2013 przy wsparciu Unii. Dotacja ta to nie-
bagatelna kwota 863 mln Euro. Choæ jest to suma
niema³a, to jednak niewystarczaj¹ca wobec realnych
potrzeb. Do Zarz¹du wp³ynê³o a¿ 261 wniosków-pro-
jektów, z czego piêcioosobowa komisja wybra³a
w drodze konkursu 28 najwa¿niejszych.
Zdecydowano, ¿e 36% wspomnianej kwoty otrzyma
£ód�. No có¿, du¿a aglomeracja, to i potrzeby du¿e,
a ponad to z dawien dawna wiadomo, ¿e koszula bli¿-
sza cia³u. Pozosta³e 64%, to kwota regionu. Z wiel-
kim zaciekawieniem zag³êbi³em siê w lekturê, czyli
by³em ciekaw kto (jakie miasta i gminy), na co i ile
zdo³a³ uszczkn¹æ z tego tortu. Jak siê okazuje warto i
by³o o co siê biæ. Dotacje wynosz¹ od 20 do 50 mi-
lionów z³otych na jeden projekt, a¿ po 187,7 milio-
nów. Ta ostatnia kwota jest przeznaczona na rozbu-
dowê Portu Lotniczego w £odzi. W tym konkretnym
przypadku jest to decyzja niebudz¹ca kontrowersji,
bowiem po³¹czenia lotnicze bêd¹ s³u¿yæ nie tylko
mieszkañcom £odzi, ale równie¿ województwa.
A jak siê ma sprawa z innymi projektami? Dla przy-
k³adu wybra³em dwa, bowiem s¹ one najbli¿sze na-
szym sulejowskim warunkom i potrzebom. Pierwszy
dotyczy ochrony wód zbiornika sulejowskiego, ale�
ogranicza siê do budowy kanalizacji sanitarnej po³u-
dniowo-wschodniej czê�ci Wolborza. Projekt zak³a-
da zbudowanie kanalizacji, kilkudziesiêciu
pompowni �cieków oraz niewielkiej oczysz-
czalni. Koszt inwestycji to 24 mln z³otych.
Drugi wytypowany i zatwierdzony projekt
(50 mln z³otych) dotyczy zagospodarowania
turystycznego rzeki Warty oraz zbiornika Je-
ziorsko. W ramach tego projektu przewiduje siê stwo-
rzenie szlaku rowerowo - pieszego (8 km), budowa
stanic, pla¿y, bazy rekreacyjo - sportowej, schroni-
ska, pola namiotowego, przystani jachtowej. Zmo-
dernizowane maj¹ zostaæ drogi powiatowe wokó³
zbiornika. Pogratulowaæ!
Nic dodaæ nic uj¹æ. Idealny projekt dla Sulejowa. Ale
nie dla psa kie³basa! Pytam dlaczego?!

* * * * *
PILICA NIE ROSPUDA, SULEJÓW NIE AUGUSTÓW,
ale � tam i u nas tiry gnaj¹ na z³amanie karku, o czym
nie tak dawno przekona³ siê pan Kazimierz Kuliñski.
Rozpêdzony tir z ³adunkiem butli gazowych (na
szczê�cie pustych) jad¹cy od Opoczna, chc¹c unik-
n¹æ zderzenia z samochodem osobowym przywali³
z ca³¹ moc¹ w naro¿nik betonowego p³otu ogradza-

j¹cego posesjê p. Kuliñskiego. Od tragedii uchroni³
s³up podtrzymuj¹cy trakcjê elektryczn¹. No có¿ wy-
padki zdarzaj¹ siê i tylko dziêkowaæ Bogu, ¿e oby³o
siê bez ofiar. Nadmierna szybko�æ i brak poszano-
wania przepisów to typowe zachowania jak¿e wielu
kierowców. Opisany przypadek to przecie¿ nie spo-
radyczne zdarzenie na naszych sulejowskich drogach.
Za�wiadczaj¹ dobitnie i wymownie o tym symbo-
liczne przydro¿ne krzy¿yki. Jednym z wniosków jaki
nasuwa siê w tej sprawie, to konieczno�æ wybudo-
wania obwodnicy, tak aby ruch tranzytowy ciê¿kich
pojazdów odbywa³ siê po za granicami naszego mia-
sta. Podobno takie plany istniej¹� bagatelka, ju¿ od
ponad trzydziestu lat!

* * * * *
WPRAWDZIE JEDNA JASKÓ£KA
WIOSNY NIE CZYNI ALE�
Nasz Sulejów nie jest du¿ym miastem co widaæ go-
³ym okiem. Kudy mu do pobliskiego Piotrkowa czy
Tomaszowa, miast mog¹cych pochwaliæ siê nowo-
czesnymi lokalami gastronomicznymi, ale � i my
doczekali�my siê kawiarenki - cukierni na przyzwo-
itym poziomie. Sta³o siê to za spraw¹ inwestycji
p. Krzysztofa Marca, który przy ul. Koneckiej wy-
budowa³ niewielki wprawdzie ale zgrabny pawilon,
a w nim zlokalizowa³ cukierniê. Nadano jej nazwê
"Micha�". Zajrzyjmy wiêc tam. I co widzimy? Ju¿
na pierwszy rzut oka mi³e zaskoczenie. Czysto�æ a¿
pachnie! Sympatyczny, nowoczesny wystrój, mi³a
atmosfera. Powie kto� - co w tym oryginalnego, tak
powinno byæ wszêdzie. Niby racja. Rzecz w tym, ¿e
tak wszêdzie nie jest. Higiena, estetyka, fachowa
obs³uga to jeszcze nie wszystko. W zasadzie pocz¹-
tek. Jak cukiernia, to i wyroby cukiernicze. Trudno

opisaæ s³owem ich walo-
ry. Najlepiej samemu do-
konaæ degustacji. Tak te¿
i uczyni³em. Tu kolejne
mi³e zaskoczenie. Jako�æ
bez zarzutu. A i asorty-

ment wcale bogaty. Nie dziwota je�li uwzglêdni siê
fakt i¿ wszystkie produkty pochodz¹ z w³asnego
wyrobu. Wysoka jako�æ i dba³o�æ o poziom, to prze-
cie¿ podstawa sukcesu! Do tych zachwytów doda³-
bym tylko jedn¹ uwagê, a mo¿e lepiej powiedzieæ,
propozycjê. Mo¿e warto by zastanowiæ siê nad ja-
kim� specjalnym, niepowtarzalnym wypiekiem, który
by³by wizytówk¹ zak³adu. W Kazimierzu nad Wis³¹
mistrz Sarzyñski wypieka s³ynne kazimierskie ko-
gutki. Sprzedaj¹ siê jak woda, a cukiernia jest zwy-
kle wrêcz oblê¿ona t³umem turystów. Mo¿e id¹c tym
tropem, mistrz Marzec wymy�li jaki� charaktery-
styczny wypiek, który sta³by siê reklam¹ i popisow¹
sztuk¹ jego cukierni, a jednocze�nie sulejowsk¹
atrakcj¹ dla turystów? My�lê, ¿e warto siê nad tym
zastanowiæ?                                            AT

ciekawostki
� z³o�liwostki
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Opactwo Cystersów z lotu  ptaka

nasze sylwetki...

WANDA RO¯NOWSKA
Tutejsi bardzo ró¿nie nazywaj¹ zami³owanie do

przyrody i swego ogrodu u pani Wandy Ro¿nowskiej.
Jedni mawiaj¹ o niej - a to ta co ma bzika na punkcie
zieleni, inni wpadaj¹ w zachwyt nad jej dokonaniami.
Opinie s¹ ró¿ne. Od z trudem ukrywanej zawi�ci po pe³-
n¹ akceptacjê i podziw jak ona to robi. To ju¿ trzecie
miejsce w Sulejowie, na którym realizuje swe ogrodni-
cze hobby. Ale dopiero na 1000 metrowym skrawku zie-
mi po³o¿onym przy ulicy Taraszczyñskiej, od 10 lat two-
rzy wraz ze swym mê¿em Markiem swoisty raj na zie-
mi. Bez przesady. Ktokolwiek mia³ mo¿no�æ zawitania
w to miejsce jest pod wra¿eniem i to co najczê�ciej ci-
�nie siê na usta to okre�lenie - "ogród botaniczny".

Onegdaj by³o to typowe dla Sulejowa miejsce. Pra-
dziad pana Marka Ro¿nowskiego, Feliks Szamburski,
notabene powstaniec z 1863 roku, któremu w³adze car-
skie skonfiskowa³y maj¹tek pod Gidlami ko³o Radom-
ska, osiad³ w Sulejowie w³a�nie przy tej¿e Taraszczyñ-
skiej, pobudowa³ ma³y piec i zaj¹³ siê wypalaniem wap-

Pocz¹wszy od 25. numeru, redakcja Suleja prezentuje na swych ³amach sylwetki ludzi zwi¹zanych
swych ¿yciorysem, dzia³alno�ci¹, prac¹ zawodow¹ lub spo³eczn¹, pasjami z naszym regionem.

Liczymy bardzo na to, i¿ nasi czytelnicy pomog¹ nam w tym zamy�le. Prosimy o propozycje z Waszej
strony, zdjêcia, archiwalne dokumenty.

 Dzisiaj temat wiosenny - ogród... czyli �Hobby, które sta³o siê pasj¹�

na. St¹d teraz ciekawa konfiguracja terenu, a pami¹tka
po nim to d¹b, który liczy sobie ponad 100 lat.Na tym
to pradziadowym terenie od 1996 roku zaczêto prace
nad stworzeniem ogrodu. Do pani Wandy nale¿y bota-
nika - czyli dobór ro�lin i ich aran¿acja, za� pan Marek,
jak to sam okre�la stanowi "zaplecze techniczne". Czy
wcze�niej mia³ do�wiadczenia w tym wzglêdzie? - ra-
czej nie, ale twierdzi, ¿e do ogrodnictwa dojrzewa siê
po piêædziesi¹tce, a do tego trzeba mieæ u boku takiego
pasjonata jak jego ¿ona.

Wchodz¹c na posesjê pañstwa Ro¿nowskich zra-
zu odnosi siê wra¿enie chaosu. Ro�lina przy ro�linie,
krzew przy krzewie. Jest to jednak mylna obserwacja.
Tu wszystko jest przemy�lane i rozplanowane. Tak pod
wzglêdem doboru ro�lin, ich rodzajów, wielko�ci. ko-
lorystyki. Na pytanie o ilo�æ gatunków nie pada jedno-
znaczna odpowied�. Du¿o- mówi pani Wanda, w ka¿-
dym razie na okolicznych wystawach, np., na Rolszan-
sie rzadko co� kupujê, bo wiêkszo�æ prezentowanych

tam okazów mam ju¿ od
dawna u siebie. Gdzie wiêc
nabywa siê nowe atrakcyj-
ne i czêsto rzadko spotyka-
ne ro�liny? Po³owa pol-
skich firm florystycznych
w Polsce dobrze zna sw¹
klientkê z Sulejowa, a do
tego trzeba utrzymywaæ
kontakty z podobnymi pa-
sjonatami z ca³ego kraju
np. z Wieliczki, Lublina,
Zielonej Góry czy Pozna-
nia. Poszukiwaniom egzo-
tycznych ro�lin nie ma koñ-
ca. Aktualnie trwa "polo-
wanie" na paproæ drzewia-
st¹ i araukariê chilijsk¹.
Wa¿na jest tak¿e produkcja
w³asna z nasion. Teraz
w marcu w mieszkaniu
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pañstwa Ro¿nowskich ka¿de nieomal wolne miejsce
jest zastawione doniczkami, w których wzrastaj¹ np.
oryginalne funkie, które po przepikowaniu zostan¹
przeniesione na swe miejsce do letniego ogrodu.

Pytam ile czasu trzeba po�wiêciæ aby mo¿na by³o
liczyæ na takie efekty. Odpowiedzi¹ jest u�miech i� krót-
kie stwierdzenie - latem od �witu do nocy. Pani Wanda
twierdzi, ¿e nie traktuje pracy w swym ogrodzie jako cze-
go� szczególnie ciê¿kiego - wszak to czysta przyjemno�æ,
wrêcz satysfakcja, za� pan Marek przytacza star¹ rzym-
sk¹ zasadê - chc¹cemu nie dzieje siê krzywda!

Szczególnego uroku w kompozycji ogrodu doda-
je piêknie urz¹dzone i starannie utrzymane oczko wod-
ne. Spotykamy tam liczne amatorskie ro�liny wodne
i oczywi�cie liczne stadko ryb ró¿nej wielko�ci. Wiêk-
szo�æ z nich ma kolor czerwony, co zdaniem pani Wan-
dy upowa¿nia j¹ do twierdzenia, ¿e jest to najmniejsze
ko³o SLD. Tym bardziej, i¿ dwie najwiêksze z "gru-
bych" ryb nosz¹ imiona Miller i Jakubowska. Widaæ,
¿e p. Ro¿nowskim nie brakuje poczucia humoru. Do-
konania i pasja p. Wandy i jej mê¿a s¹ dostrzegane da-
leko za granice Sulejowa. Czêstymi go�æmi s¹ dzien-
nikarze np. kiedy to w lutym zakwit³a rzadko spotyka-
na czarna peonia oraz reporterzy telewizyjni. Ogród
pani Wandy by³ ju¿ wielokrotnie pokazywany w pro-
gramie "Rok w ogrodzie" na ogólnopolskiej antenie
TVP 1. To te¿ jest miar¹ sukcesu.

Pani Wanda aktualnie dzieli swój czas na dwie dzie-
dziny. Oczywi�cie ogrodnictwo i na dzia³alno�æ spo³ecz-
n¹. Jako radna tutejszego samorz¹du ma dwa marzenia.
Jedno to takie, aby Sulejów sta³ siê tak zadbany i popu-
larny jak to sta³o siê w 1964 roku, kiedy to zdoby³ 10
miejsce w ogólnopolskim "wy�cigu' wczasowisk, a dru-
gie to jej autorski pomys³ urz¹dzenia "ogrodów przy-
klasztornych" najlepiej zlokalizowanych w bezpo�red-
niej blisko�ci zabytkowych zabudowañ o.o. cystersów.
By³a by to nie tylko atrakcja turystyczna, ale jedno z piêk-
niejszych miejsc w naszym mie�cie.

I to tyle, a w³a�ciwie a¿ tyle! ̄ yczymy powodze-
nia w kontynuacji Pani pasji oraz jak najwiêcej na�la-
dowców!                                         Andrzej Tymiñski

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

 Wiosna 2007-  aktualno�ci
Zu¿yte baterie

W okresie od lutego 2006 r. MZK wprowadzi³
w szko³ach podstawowych na Podklasztorzu i Kle-
mentynowie pilota¿ow¹ zbiórkê zu¿ytych baterii.
Zbiórka cieszy³a siê du¿ym powodzeniem, poniewa¿

zebrano a¿ kilkadziesi¹t kg baterii. Baterie te nie do-
stan¹ siê do �rodowiska i nie bêd¹ dla niego niebez-
pieczne. MZK w ramach obchodów �wiêta Ziemi 2007
ufundowa³o nagrody w postaci map historycznych
i geograficznych dla tych szkó³.

Kolejna edycja konkursu ekologicznego.
Konkurs ekologiczny obejmuje zagadnienia edu-

kacyjne z Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych dla Miasta i Gminy Sulejów. Jest on
przeznaczony dla wszystkich klas Gimnazjum w Przy-
g³owie i Sulejowie. Konkurs polega na dostarczeniu
do szko³y przez MZK w Sulejowie pakietu do selek-
tywnej zbiórki tj. worki na poszczególne odpady. Se-
lektywnej zbiórce bêd¹ podlega³y: szk³o bia³e i kolo-
rowe, makulatura, plastik, butelki PET. Odpady te,
�ci�le wg opisu na workach zosta³y zebrane w termi-
nach: 22-27.03.2007 r. dla Gimnazjum w Przyg³owie

16-18.03.2007 r. dla Gimnazjum w Sulejowie.
O wynikach konkursu powiadomimy w nastêpnym nu-
merze Suleja.

"Bezpañskie" psy
MZK w Sulejowie podobnie jak gmina Wolbórz

wprowadzi numery identyfikacyjne dla psów oraz za-
prowadzi ewidencjê ich w³a�cicieli. Pozwoli to na czê-
�ciowe b¹d� ca³kowite rozwi¹zanie zwierz¹t "bezpañ-
skich" oraz uporz¹dkowanie podatków od tych psów.

Akcja Zima 2006/2007
Do obowi¹zków MZK w sezonie zimowym nale-

¿y: od�nie¿anie dróg gminnych, posypywanie dróg
gminnych piaskiem oraz dostarczanie piasku w miej-
sca wyznaczone. W/w prace zosta³y wykonane na ka¿-
de ustne lub telefoniczne zg³oszenie UM, natomiast
w dni wolne od pracy, �wiêta i w godzinach nocnych -
po ich wyst¹pieniu. W listopadzie i grudniu dostar-
czono piasek na miejsca wyznaczone przez UM, któ-
re by³y systematycznie uzupe³niane. W okresach �wi¹-
tecznych wprowadzono i utrzymano ca³odobowe dy-
¿ury pracowników i nadzoru dotycz¹ce konieczno�ci
lub ewentualno�ci prowadzenia Akcji Zima. W ca³ym
okresie akcji tj. od listopada do koñca lutego zu¿yto
685 ton piasku, a prace wykonane zamknê³y siê kwo-
t¹ 22 542,50 z³.

MZK w zwi¹zku z wygranym przetargiem na
okres 3 lat w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w Piotr-
kowie Tryb. utrzymuje drogi powiatowe w okresie
zimy w gminach Sulejów i Aleksandrów, a warto�æ
us³ug �wiadczonych dla Starostwa wynios³a 7.112,03
z³. MZK prowadzi³ równie¿ Akcjê Zima na drogach
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Opocznie
w zakresie od�nie¿ania drogi krajowej nr 12 Piotrków
Tryb. - Sulejów - Gielniów, nr 74 Sulejów - ¯arnów,
nr 713 Opoczno - Tomaszów Maz..

Opracowa³a Katarzyna Prochoñ
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LigLigLigLigLiga Mora Mora Mora Mora Morska i Kska i Kska i Kska i Kska i Kolonialnaolonialnaolonialnaolonialnaolonialna
w Sulejow Sulejow Sulejow Sulejow Sulejowiewiewiewiewie

W latach trzydziestych ubieg³ego wieku
w Sulejowie aktywn¹ organizacj¹ prowa-
dz¹c¹ dzia³alno�æ kulturaln¹ by³a Liga

Morska i Kolonialna (dalej LMiK), choæ nie to by³o
jej statutowym celem. Liga prowadzi³a zbiórki na
zakup okrêtów, organizowa³a Fundusz Obrony Mor-
skiej (dalej FOM), urz¹dza³a coroczne "�wiêta Mo-
rza", propagowa³a rozmaite idee zwi¹zane ze wzmoc-
nieniem pozycji Polski nad morzem, czynnie wystê-
powa³a przeciw hitleryzmowi, inicjuj¹c manifesta-
cje w obronie polsko�ci Gdañska. W jej dzia³alno�ci
patriotycznej nie zabrak³o jednak akcentów grotesko-
wych, co objawia³o siê chocia¿by w organizowaniu
dorocznych "dni kolonialnych" i szerzeniu has³a "¯¹-
damy kolonii dla Polski!". W po³owie 1933 r. w wo-
jewództwie ³ódzkim liczy³a ona ponad 2.300 cz³on-
ków, skupionych w 11 oddzia³ach.

W Sulejowie LMiK prowadzi³a aktywn¹ dzia³al-
no�æ od pocz¹tku lat 30. Agitowano g³ównie na rzecz
wybudowania tutaj przystani nad brzegami Pilicy,
wskazuj¹c dobroczynne skutki takiego stanu rzeczy
dla rozwoju lokalnej turystyki. Chocia¿ rozpatrywa-
no kilka lokalizacji, to ostatecznie zdecydowano siê

umie�ciæ o�rodek w rejonie obecnej restauracji "Vic-
toria" w pobli¿u stacji kolejki w¹skotorowej, po�ród
rzadkiego lasu sosnowego nale¿¹cego do miasta Su-
lejowa. Inicjatywê zrealizowano wzglêdnie szybko,
bowiem ju¿ w lecie 1933 r. piotrkowski oddzia³ Ligi
przyst¹pi³ do pierwszych prac budowlanych, a przy-
stañ uroczy�cie otwarto z pocz¹tkiem sezonu ¿eglar-
skiego w 1935 r. Na terenie o�rodka zlokalizowano
wypo¿yczalniê kajaków, utwardzone nabrze¿e remon-
towe i przechowalniê sprzêtu p³ywaj¹cego. Funkcjo-
nalno�æ przystani poprawia³y równie¿ utwardzone
�cie¿ki spacerowe i liczne zej�cia do wody.

Bardzo szybko nap³ynê³y tu liczne rzesze ludzi
spragnionych s³oñca, lasu i wody, g³ównie z Piotrko-
wa, choæ przyje¿d¿ali tu tak¿e lepiej sytuowani tury-
�ci z £odzi i innych miast Polski. Wybudowano dla
nich salê taneczn¹ z zapleczem kuchennym i sanitar-
nym oraz liczne miejsca noclegowe. W koñcu lat 30.
przy wydatnej pomocy ¿o³nierzy z piotrkowskiego
25 pp, przebywaj¹cych na letnim obozie w pobliskim
Murowañcu, uda³o siê ogrodziæ ca³y teren przystani.
Ponadto w darze dla lokalnej spo³eczno�ci wojsko
wybudowa³o tak¿e okaza³y stadion z trybunami i szat-
ni¹ dla zawodników, który przetrwa³ do dzi� i obec-
nie s³u¿y KS "Skalnik - Sulejów".

Od pocz¹tku rozpoczêto urz¹dzanie tutaj tak licz-
nych imprez kulturalnych i sportowych, ¿e prasa piotr-

Tê widokówkê z napisem:
�SULEJÓW. Przystañ L. M. i K.

z widokiem na Pilicê�
wys³ano z naszego miasta

30.VIII.37roku   e
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listy uznania za wspieranie  LZS

wyró¿niaj¹ce siê zawodniczki

listy uznania za wspieranie  LZS

Gin nnazjum
      w Przyglowie

KOMBATANCI UCZ¥ HISTORII
Spotkanie odby³o siê 26 stycznia w bibliotece szkol-

nej. Ze strony kombatantów go�cili�my: Teresê Anto-
sik, Zygmunta Kêpskiego, W³adys³awa Paj¹czkowskie-
go, Zygmunta Jakubika i Stanis³awa Stobieckiego.

Ze strony szko³y w spotkaniu uczestniczy³a p.
dyrektor- A. Fija³kowska, bibliotekarz - T. Moru�,
M. Dutkiewicz, m³odzie¿ z klasy IIIc, IIc, IIIb, Ic.

Uroczysto�æ rozpoczê³a siê od wprowadzenia
sztandaru i od�piewania hymnu narodowego. M³o-
dzie¿ z klas Ic, IIIb, IIIc zaprezentowa³a krótki mon-
ta¿ s³owno - muzyczny n/t II wojny �wiatowej.  Krót-
kie przemówienie od nieobecnego prezesa Zwi¹z-
ku- Leona Ruciñskiego odczyta³ Zygmunt Kêpski.

Potem m³odzie¿ mia³a niepowtarzaln¹ okazjê wy-
s³uchania autentycznych wspomnieñ z okresu II woj-
ny �wiatowej. By³a to niew¹tpliwie, chwilami wstrz¹-
saj¹ca, ¿ywa lekcja historii. Warto podkre�liæ, ¿e kom-
batanci, obecnie ludzie w podesz³ym wieku w czasie
okupacji mieli tyle samo lat, co nasi uczniowie.

Spotkanie przebiega³o w bardzo serdecznej at-
mosferze a zakoñczy³o siê wykonaniem wspólnego,
pami¹tkowego zdjêcia.        T. Moru�, M. Dutkiewicz

kowska sarkastycznie pisa³a: W Piotrkowie dobrze by
by³o (�), aby LMiK przesta³a og³aszaæ "w niedzielê
w Sulejowie dancing" (�) Liga nie straci, bo "naród
wybrany" w Psig³owiu [Przyg³owie - KB] urz¹dza
tany�, a mo¿e by tam wybudowaæ "port"?  . Przy
okazji zabaw tanecznych starano siê jednak realizo-
waæ statutowe zadania Ligi prowadz¹c zbiórkê na
FOM.

Szczególnie okazale wypad³y zorganizowane
przez piotrkowski oddzia³ Ligi obchody "�wiêta
Morza" w 1938 r. Uroczysto�ci rozpoczê³y siê nabo-
¿eñstwami i pochodami w wiêkszych miejscowo-
�ciach powiatu piotrkowskiego, a zakoñczy³y w³a�nie
tutaj nad brzegami Pilicy. Rangê tego wydarzenia pod-
niós³ urz¹dzony przez LMiK konkurs wystaw skle-
powych, do którego przyst¹pili niemal wszyscy w³a-
�ciciele sklepów w Sulejowie.

O�rodek szczê�liwie przetrwa³ wojenn¹ zawie-
ruchê, choæ kilkakrotnie kwaterowali w nim Niem-
cy, którzy nadzorowali budowê i dzia³alno�æ obozu
przej�ciowego przy ul. B³onie, a od lata 1944 r. tak-
¿e budowê umocnieñ na linii Pilicy. Polakom za-
broniono wówczas p³ywania ³odziami i kajakami
wzd³u¿ rzeki.

Po wojnie idee LMiK przetrwa³y i sta³y siê po-
mys³em na rozwój lokalnej turystyki w Sulejowie,
na co by³ ogromny popyt. Od lat 50. w tym rejonie
rozpocz¹³ siê bujny nap³yw turystów stymulowany
przez ówczesne w³adze. Liczne zak³ady pañstwowe
w lesie miejskim budowa³y swoje o�rodki wypoczyn-
kowe i przysy³a³y tu swoich pracowników na popu-
larne wczasy "pod grusz¹". I choæ czasy siê zmieni-
³y, to popularne "domki" okry³y Sulejów nieprzemi-
jaj¹c¹ s³aw¹, nie tylko w�ród mieszkañców Piotrko-
wa, czy £odzi, ale tak¿e daleko poza granicami na-
szego regionu.

wrzesieñ 2006.
Krzysztof Bojarczuk

widokówka ze zbiorów w³asnych autora
bibliografia dostêpna w redakcji

  i
Stempel pocztowy
z drugiej strony widokówki

POLSKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW I INWALI-
DÓW W SULEJOWIE zaprasza:

kwiecieñ - spotkanie przy wielkanocnym jajku
maj - pielgrzymka do Lichenia, Kórnika, Rogalina (2 dni)
czerwiec - wycieczka do Wroc³awia (Panorama Ra-
c³awicka)
lipiec - wycieczka do Lwowa (2-3 dni)
sierpieñ - wycieczka do Pragi; wyjazd do Czêsto-
chowy na nocn¹ mszê
wrzesieñ - wycieczka do Trójmiasta (3 dni)
 pa�dziernik - pielgrzymka do Czêstochowy
 listopad - Dzieñ Seniora
 grudzieñ - Wigilia            UWAGA! -mo¿liwe zmiany
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Z  Komisariatu Policji w SulejowieZ  Komisariatu Policji w SulejowieZ  Komisariatu Policji w SulejowieZ  Komisariatu Policji w SulejowieZ  Komisariatu Policji w Sulejowie
Przedstawiamy w punktach miniony rok pracy na-
szego Komisariatu, w którym pod dowództwem ko-
mendanta mgr Bogdana Ociepy obecnie pracuje 22
policjantów, a kilku funkcjonariuszy zosta³o oddele-
gowanych czasowo do Piotrkowa Tryb. i £odzi.

1. Wykrywalno�æ przestêpstw
W 2006 roku wszczêto ogó³em 398 dochodzeñ, zakoñ-
czono 363. Liczba stwierdzonych przestêpstw  wynio-
s³a 360. Ogólny wska�nik wykrywalno�ci wynosi obec-
nie 79,7% i jest to najlepszy wynik na terenie Powiatu.
Przestêpstw o charakterze kryminal-
nym stwierdzono 206 i ich wykrywal-
no�æ wynios³a 66.4%. Ilo�æ osób, któ-
rym przedstawiono zarzuty dokona-
nia przestêpstw (podejrzanych) wy-
nios³a 263, w tym 12 nieletnim.
2. Bezpieczeñstwo na drogach
Na drogach stwierdzono 29 wypadków
drogowych oraz 198 kolizji drogowych.
Sporz¹dzono 66 wniosków o ukaranie za
wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu
i porz¹dkowi w komunikacji. Policjanci
zatrzymali 106 kieruj¹cych pojazdami w stanie nietrze�-
wo�ci. W tych sprawach wszczêto postêpowania przygo-
towawcze o przestêpstwo z art. 178a k. k. Ponadto zatrzy-
mano 110 dowodów rejestracyjnych pojazdów.
3. Praca prewnecyjna
Funkcjonariusze KP przeprowadzili 3425 interwen-
cji w tym 626 domowych, z których sporz¹dzono 106
Niebieskich Kart z przemocy w rodzinie, sporz¹dzo-
no 72 wyst¹pienia do Gminnych Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych. W trakcie inter-
wencji zatrzymano do wytrze�wienia 133 osoby, do
domu odwieziono 125 nietrze�wych osób.
W 2006 roku na³o¿ono 265 mandatów karnych na
kwotê 38 580 z³, a pouczenie zastosowano w stosun-
ku do 184 osób. Wykroczenia ukarane mandatami to
g³ównie wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu na
drogach - 239 na kwotê 35 880 z³.
4. Problematyka nieletnich
W KP w Sulejowie jest w ewidencji zarejestrowanych
34 nieletnich, z tego 21 sprawców czynów karalnych.
Przypuszcza siê, ¿e m³odzie¿ pope³nia znacznie wiêk-
sz¹ ilo�æ przestêpstw ni¿ stwierdzaj¹ to statystyki. Dla-
tego te¿ na problematykê nieletnich w dalszym ci¹gu
zwraca siê szczególn¹ uwagê zarówno w procesie wy-
krywczym jak i w dzia³alno�ci profilaktycznej. Nasila
siê wspó³praca funkcjonariuszy KP w pedagogami
i uczniami okolicznych szkó³. Przeprowadzono wielo-

krotnie kontrole w godzinach dopo³udniowych kawia-
renek internetowych, sk¹d m³odzie¿ przebywaj¹ca na
ucieczkach z lekcji by³a doprowadzona do szkó³.
Na naszym terenie znajduje siê Dom Dziecka sk¹d
bardzo czêsto wychowankowie uciekaj¹ lub nie po-
wracaj¹ z przepustek - tymi problemami zajmuj¹ siê
te¿ funkcjonariusze z naszego komisariatu.

 Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z Urzêdem Mia-
sta w Sulejowie i Urzêdem Gminy Aleksandrów za-
kupiono w 2006 r. radiowóz oznakowany, ponadto Ko-

misariat Policji w okresie
letnim zosta³ wzmocniony
przez 2 funkcjonariuszy
z Oddzia³ów Prewencji
w £odzi. Równie¿ dziêki
sfinansowaniu przez UM w
Sulejowie mo¿liwe by³o
przeprowadzenie dwuoso-
bowych patroli pieszych
w okresie od 8.10.2006 do
24. 12.2006 (³¹cznie 250 go-
dzin). Jak wynika z informa-

cji uzyskanych od obywateli patrole te mia³y du¿y
wp³yw na wzrost poczucia bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców miasta.

Na podstawie "Sprawozdania ze sta-
nu realizacji zadañ s³u¿bowych przez Komisariat Policji
w Sulejowie w 2006 roku"                     opracowa³a:Tesa

PO¯AR W PRZYG£OWIE
Jak nas poinformowa³ komendant komisariatu,

szczególnym bohaterstwem w ostatnich dniach wy-
kazali siê dwaj policjanci: st. asp. Zbigniew Bary³a
oraz st. post. Pawe³ Stañczyk.

Pe³ni¹c s³u¿bê patrolow¹ spostrzegli s³up ognia
w miejscowo�ci Przyg³ów. Kiedy dotarli na miejsce,
pali³ siê stary m³yn, a ogieñ zaj¹³ równie¿ dach po-
bliskiego budynku mieszkalnego. Zanim przyby³a
jednostka stra¿y po¿arnej policjanci obudzili miesz-
kañców i pomogli im opu�ciæ pal¹cy siê dom. Przez
drzwi i okna wyprowadzili ³¹cznie 13 osób (w tym
9 nieletnich). W wyniku wysokich temperatur topi³a
siê smo³a, ociekaj¹c i tym samym uniemo¿liwiaj¹c
podej�cie do budynku. Pali³y siê równie¿ rosn¹ce
w pobli¿u topole. Jednak to nie przeszkodzi³o funk-
cjonariuszom w podjêciu akcji ratunkowej, bo ist-
nia³o przecie¿ zagro¿enie utraty zdrowia i ¿ycia
mieszkañców tej posesji.                                                    BZ

ILO�Æ PRZESTÊPSTW W 2006 R.
wypadki drogowe - 29
bójki i rozboje - 26
uszkodzenie rzeczy - 12
uszczerbek na zdrowiu - 7
oszustwo - 11
fa³szerstwo - 4
kradzie¿e z w³amaniem - 42
kradzie¿e - 56
kierowanie pojazdem w stanie
nietrze�wo�ci - 106
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po�wiê-
cenie
sztanda-

ru

odgrodzeni murem

Wtorek godz. 18.30
- spotkanie Anonimowych Alkoholików

�roda godz. 13.00 - 16.00
- punkt konsultacyjny (terapeuta)

Pi¹tek  godz. 18.00
grupy wsparcia -  grupa wstêpna

Pi¹tek godz. 19.00
grupy dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych

¯ycie alkoholika nie jest normalnym ¿yciem.
Oczywi�cie spodziewam siê tutaj, ¿e obser
wator patrz¹cy z boku powie - "jak ma byæ

normalne kiedy wybra³ wódkê zamiast godnego ¿y-
cia". Alkoholizm jest chorob¹ niezawinion¹, nikt nie
zostaje alkoholikiem z wyboru, nikt pierwszy raz w ¿y-
ciu nie podnosi kieliszka wódki do ust ze s³owami -
zostanê alkoholikiem. Na uzale¿-
nienie sk³ada siê wiele czynników
takich jak spo³eczne, psychologicz-
ne czy biologiczne, ale o nich mo¿e innym razem.

Dlaczego ¿ycie osoby uzale¿nionej od alkoholu
nie jest normalne?

�wiat alkoholika jest zniekszta³cony poprzez tak
zwany system iluzji i zaprzeczeñ. Osoba taka ¿yje bar-
dziej w �wiecie
¿yczeñ ni¿ rze-
czywisto�ci,
o wiele bar-
dziej w �wiecie
iluzji ni¿ fak-
tów. Co to
oznacza? Otó¿,
kiedy zaczyna-
j¹ pojawiaæ siê
szkody wyrz¹dzone przez alkohol, w umy�le alkoho-
lika automatycznie powstaj¹ zniekszta³cenia likwidu-
j¹ce informacje o niebezpieczeñstwie i szkodliwo�ci
picia, przy czym zostaj¹ zachowane pozory logiczne-
go my�lenia. Jest przekonany, ¿e je¿eli czego� chce,
to wystarczy w to mocno wierzyæ. K³opotów pozby-
wa siê po prostu nie my�l¹c o nich. Alkohol jest mu
bardzo w tym pomocny. Ka¿da rozmowa z nim, oma-
wianie przysz³o�ci, wskazywanie faktów, logiczna ar-
gumentacja, w koñcu próby namowy, aby nie pi³ nie
maj¹ w jego �wiecie zastosowania, poniewa¿ widzi
on ten �wiat przez pryzmat kieliszka. Na jeden argu-
ment przeciw niemu podaje dziesiêæ kontrargumen-
tów i jest �wiêcie przekonany, ¿e ma racjê, to �wiat go
nie rozumie, a nie on �wiata. Zaprzecza i podtrzymuje
przekonania, ¿e co� nie istnieje.

Typowym przyk³adem jest uporczywe twierdze-
nie, ¿e nie ma problemu z alkoholem, pomimo oczy-
wistych dowodów. Minimalizuje je przyznaj¹c siê do
problemów, ale w taki sposób, ¿e wydaj¹ siê one na-
prawdê b³ahe. Obwinia, czyli obarcza kogo� innego
odpowiedzialno�ci¹ za swoje b³êdy i niepowodzenia.
Racjonalizuje buduj¹c swoje alibi, pomniejsza w³a-
sn¹ odpowiedzialno�æ przedstawiaj¹c w pozytywnym
�wietle motywy swojego postêpowania. Przedstawia
fikcyjne wyja�nienia przyczyn swoich zachowañ. In-
telektualizuje w kwestii osobistej odpowiedzialno�ci

za problemy alkoholowe u¿ywaj¹c przy tym uogól-
nieñ. Odwraca uwagê zmieniaj¹c przedmiot rozmo-
wy w celu unikniêcia tematów dotycz¹cych zachowañ
i skutków zwi¹zanych z alkoholem. Fantazjuje budu-
j¹c swój �wiat na podstawie nierealistycznych sytu-
acji, wydarzeñ i w³asnych czynów. Koloryzuje wspo-
mnienia przypominaj¹c sobie dawne przygody, ale bar-

dziej ubarwio-
ne zgodnie
z aktualnymi

potrzebami, w s³u¿bie dalszego picia. W koñcu two-
rzy naiwne wizje w³asnych dzia³añ, które s¹ mu po-
trzebne do rozwi¹zania konkretnych problemów ¿y-
ciowych, poprzestaje w momencie kiedy zaczyna od-
czuwaæ przyjemno�æ i satysfakcjê z takich marzeñ.

Opisane zachowania tworz¹
swoistego rodzaju mur, który od-
gradza osobê uzale¿nion¹ od real-
nego wymiaru zdarzeñ. Mur powo-
duje, ¿e alkoholik nie widzi szkód,
które powstaj¹ wskutek na³ogu,
mur utrudnia racjonalne my�lenie
i uniemo¿liwia skuteczne po-
wstrzymanie siê od picia.

Ale ka¿dy mur mo¿na zbu-
rzyæ. W tym przypadku potrzebna jest ca³kowita abs-
tynencja i wspólnota Anonimowych Alkoholików.

Przyjd�, a powiemy Ci jakich u¿yæ narzêdzi.
Marcin AA

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
4 marca odby³ siê III TURNIEJ PI£KI HALO-
WEJ INSTYTUCJI z terenu Miasta i Gminy Sule-
jów organizowany przez Urz¹d Miejski w Sulejo-
wie i Miejsko - Gminne zrzeszenie LZS w Sulejo-
wie. Piêcioosobowe dru¿yny walczy³y o puchar Bur-
mistrza Sulejowa. W turnieju wziêli udzia³ :
xUrz¹d Miejski w Sulejowie -  I miejsce
xGazownia £od� - II miejsce
xxxxxHotel  Podklasztorze - III miejsce
xxxxxPiekarnia Cha³adaj - IV miejsce
xxxxxGazownia Piotrków
xxxxxLZS Sulejów
xxxxxStra¿ Po¿arna Sulejów.
Dru¿yna z UM w Sulejowie wyst¹pi³a w sk³adzie:
K. Zawi�lak, Z. Sarlej, A. Stobiecki, M. Kieszkow-
ski, J. Wach. Najwa¿niesze pojedynki to:
Mecz o trzecie miejsce: Podklasztorze Hotel - Pie-
karnia p. Cha³adaj: 0:0, w rzutach karnych 2:0
Mecz o pierwsze miejsce: Gazownia £ód� - Urz¹d
Miejski w Sulejowie 3:5                                 J. Wach
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Rozpoczynaj¹c cykl: �Zabyt-
ki sakralne naszego regionu� za-
praszamy do Parady¿a.

SANKTUARIUM
CHRYSTUSA
CIERNIEM KORONOWANEGO

Edukacja Polaków w zakresie dziedzictwa kul
turowego w regionie, przekazywanie m³odzie
¿y tradycji narodowych to g³ówne cele dzia-

³ania polskiego systemu edukacji. Owe dzieje powo-
³a³y do ¿ycia o�rodki gospodarki, kultury, stworzy³y
sanktuaria religijne. Chcia³bym przedstawiæ miejsce
szczególnie mi bliskie, moj¹ "ma³¹ ojczyznê".

Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego
w Parady¿u ma wielowiekow¹ historiê. Jest to zabyt-
kowy zespó³ pobernardyñskiego klasztoru i ko�cio³a,
po³o¿ony 17 km. od Sulejowa w kierunku Kielc. Ca-
³o�æ kompleksu zabudowañ tworz¹: park, dziedziniec
odpustowy, �wi¹tynia i trzy skrzyd³a dawnego klaszto-

ru. W murach ko�cio³a, w
wielkim o³tarzu od ponad
trzystu lat jest przechowy-
wany £ASKAMI S£Y-
N¥CY OBRAZ CHRY-
STUSA CIERNIEM KO-
RONOWANEGO, s³aw-
ny nie tylko w ziemi opo-

czyñskiej, koneckiej, piotrkow-
skiej, lecz w ca³ej dawnej
Rzeczpospolitej.

Kult obrazu rozpo-
wszechniali pielgrzymi,
przede wszystkim kompanie
Pielgrzymki Warszawskiej
zmierzaj¹cej na Jasn¹ Górê.

Sanktuarium odwiedzi³o wielu s³awnych Polaków jak
W³adys³aw Reymont czy Stanis³aw Wyspiañski.

Oko³o roku 1577 dzisiejszy Parady¿ nosi³ nazwê
Wola Daleszowska, która nale¿a³a do rodu Stawieñ-
skich, a nastêpnie do Potockich herbu Pilawa i Kozie-
rowskich. W koñcu XVII w. Miejscowo�æ ta nale¿a³a
do Kazimierza Saryusz Skórkowskiego herbu Jelita,
komornika granicznego opoczyñskiego. W jego dwor-
skiej kaplicy obraz Chrystusa Cierniem Koronowane-
go w Wielki Pi¹tek 1678r. otrzyma³ znak wybrania
przez pojawienie siê kropel krwi na Obliczu Chrystu-
sa. Niezwyk³e to zjawisko powoduje kult obrazu, liczne
³aski, wyjednanie zgody na budowê �wi¹tyni, wstêp-
n¹ umowê z OO. Bernardynami na zasiedlenie przy-
sz³ego klasztoru i przeniesienie obrazu z kaplicy dwor-
skiej do drewnianego ko�cio³a 22 VI 1690r. Konse-
kracja �wi¹tyni odby³a siê 22 II 1699r. Ju¿ wtedy nada-
no ko�cio³owi wezwanie i patronów: Przemienienia
Pañskiego, �w. Micha³a Archanio³a i �w. Kazimierza
Królewicza. Rosn¹cy kult i ruch p¹tniczy spowodo-
wa³ po³o¿enie kamienia wêgielnego pod nowy muro-
wany konwent. 25 VII 1763r. Prymas Rzeczypospoli-
tej W³adys³aw £ubieñski zweryfikowa³ obraz jako ³a-
skami s³yn¹cy. Uroczystej konsekracji ko�cio³a doko-
na³ w dniach 5-6 VIII 1764r. bp Ignacy Kozierowski,
bratanek dawnego w³a�ciciela.

Nieszczêsnym w dziejach klasztoru okaza³ siê
rok 1820. Od p³on¹cej
w pobli¿u karczmy zapa-
la siê konwent. Obraz wy-
r¹bano z o³tarza i ocalono.
Natychmiast podjêto od-
budowê ko�cio³a, do któ-
rego sprowadzono zakon-
ników z kasowanych
klasztorów bernardyñ-
skich. Przebywali oni
w Parady¿u do 1893r.

 Do sanktuarium
wkraczamy alej¹ starych
drzew przez bramê wiod¹-
c¹ na dziedziniec odpusto-
wy otoczony kru¿ganka-
mi. S¹ one murowane i po-
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kryte dwuspadowym dachem, który wspieraj¹ parzy-
ste kolumny. Wewnêtrzne �ciany kru¿ganków posia-
daj¹ wnêki, w których rozmieszczone s¹ Stacje Mêki
Pañskiej. Po�rodku dziedziñca, na kamiennym po-
stumencie dominuje Figura �w. Franciszka. Sam ko-
�ció³ jest pó�nobarokowy z prezbiterium skierowa-
nym na po³udnie. Posiada trzy nawy o za³o¿eniach
bazylikowych. Wie¿e zbudowane na planie kwadra-
tu s¹ nieco wysuniête przed fasadê. Obie s¹ nakryte
he³mami typu gruszkowego. Szczyt fasady g³ównej
jest zwieñczony Figur¹ Matki Boskiej. W przyzie-
miu wie¿ znajduj¹ siê kaplice, a miêdzy nimi trójar-
kadowy Chór muzyczny. Na przed³u¿eniu nawy
wschodniej znajduje siê zakrystia, a nad ni¹ Kapitu-
larz. Nawa g³ówna posiada sklepienia kolebkowe,
prezbiterium sklepienia ¿aglowe, a w kaplicach ¿a-
gielkowe. Na sklepieniu prezbiterium oraz w nawach
dominuj¹ malowid³a �cienne.

Pierwsze organy pojawi³y siê w �wi¹tyni w II po³.
XVIII. Rokokowa Ambona wykonana zosta³a w la-
tach 70. osiemnastego wieku i posiada cztery rze�by
zakonników czytaj¹cych Pismo �w. O³tarz wielki wy-
konany jest w stylu pó�nego baroku ok. po³owy XVIII
wieku. Podstawê konstrukcji stanowi¹ bazy kolumn
wysoko podniesione. Miêdzy kolumnami znajduj¹ siê
rze�by czterech Ewangelistów. W centralnej czê�ci o³-
tarza znajduje siê obraz Chrystusa Cierniem Korono-
wanego. Pochodzi z I po³. XVII w. jest malowany na
p³ótnie farbami olejnymi i przyklejony na deski. P³ót-
no ukazuje Chrystusa do po³owy obna¿onego, rêce ma
zwi¹zane i u³o¿one w tzw. krzy¿ �w. Andrzeja. Baro-
kowa metalowa sukienka pochodzi z pocz¹tku XVIII
w. Poza o³tarzem g³ównym �wi¹tynia posiada osiem
o³tarzy o pó�nobarokowej budowie powsta³ych ok. po³.
XVIII w. Wschodnia �ciana ko�cio³a stanowi zamkniê-
cie czworobocznego dziedziñca.

Klasztor jest murowany i posiada dwie kondy-
gnacje. Skrzyd³a pó³nocne i wschodnie zosta³y znisz-
czone podczas I wojny �wiatowej.

Zainteresowanie obrazem Chrystusa Cierniem
Koronowanego, nast¹pi³o w Wielki Pi¹tek 1678 r.,
gdy dziedzic Kazimierz Skórkowski stwierdzi³ nie-
zwyk³e zmiany jakie zasz³y na obliczu Chrystusa -
pojawiaj¹ siê krople krwi. Powszechnie mówi siê
o uzdrowieniach i ³askach doznanych za spraw¹ ob-
razu. Do 1762 r. spisano ponad 300 dowodów do-
znanych ³ask. Wtedy te¿ pojawiaj¹ siê liczne wota
ofiarowane ko�cio³owi. Ostateczn¹ weryfikacjê po-
woduje dekret prymasa W³adys³awa £ubieñskiego z
1763r. "obraz jako ³askawy uznajemy". Dekretem bpa
Jana Kantego Lorka ko�ció³ w Parady¿u uznany zo-
sta³ sanktuarium Chrystusowym ziemi opoczyñskiej.

Opracowanie i zdjêcia: Zdzis³aw Papiernik

Mniej znana historia
naszego klasztoru

Kiedy rok 1819 przynosi kasatê klasztoru, do-
bra klasztorne i sam klasztor zagarn¹³ Rz¹d i wypu-
�ci³ w dzier¿awê. W roku 1847 w uroczysto�æ Bo¿e-
go Cia³a ko�ció³ i po³owa klasztoru uleg³y zniszcze-
niu wskutek po¿aru.

W latach 1852 - 1861 przebywa³a w klasztorze
siostra zakonna Klara Zienkiewiczówna, która to wy-
restaurowa³a spalony ko�ció³. Dach miedziany, sto-
piony w po¿arze, pokryto blach¹ ¿elazn¹. Wspomnia-
na zakonnica prowadzi³a tu ochronkê dla dzieci. W ro-
ku 1883 Rz¹d nie spalon¹ czê�æ zabudowañ i po³owê
klasztoru sprzeda³ pani Barbarze Brzeszczyñskiej, któ-
ra w tych budynkach za³o¿y³a browar, za� gruzy po
spalonych pawilonach wraz z domem pod baszt¹
Mauretañsk¹ i budynki bli¿ej ko�cio³a oddane zosta³y
parafii 15 pa�dziernika 1883r, potwierdzi³a to Radom-
ska Izba Skarbowa 29 lutego 1884r.Parafia nale¿a³a
do ko�cio³a w Sulejowie. Dopiero po rozbiorze Pol-
ski, gdy Pilica stanowi³a granicê zaboru Austriackie-
go i Pruskiego, wsie po³o¿one z tej strony rzeki, przy-
³¹czone zosta³y do parafii Wójcickiej.

W roku 1789 r. przy tutejszym ko�ciele erygo-
wano parafiê. Pierwszym proboszczem zosta³ ks.
�ciñski, a nastêpnymi byli:
1. 1799 Idzi Wychorski O. Cist
2. 1800 ks. Placyd Rybkowski
3. 1807 Florian Stachórski O. Cist - Opat
4. 1809 ks. Antoni Szynszecki
5. 1809 ks. Szczepan Gwo�dziowski
6. 1813 ks. Antoni Szemiot
7. 1818 podprzeor Bonifacy Borowski
8. 1836 ks. Ignacy Zienkiewicz
9. 1841 ks. Szymon Szymañski
10. 1842 ks. Antoni Dysiewicz
11. 1845 ks. Jakub Rogólski
12. 1846 ks. Spirydyjon Wolski
13. 1861 ks. Józef Ladachowski
14. 1869 Hiacynt Pierogowicz
15. 1871 ks. Józefat Naruszewicz
16. 1891ks. Jan Szyliñski
17. 1895 ks.Ludwik Wo�niakowski
18. 1904 ks. Stanis³aw Krajewski
19. 1906 ks. Józef Trybulski
20. 1909 ks. Jan D¹browski
21. 1923 ks. Antoni Misiórski
22. 1941 ks. Adam Cieloch
23. 1948 ks. Julian Kwa�nik
24. 1960 ks. Edward Stêpieñ
25. 1974 ks. Adam £y¿wa
26. 1986 Cherubin Kozera O. Cist
27. 1994 Anio³ Karsznia O. Cist
28. 1999 Romuald Wróbel O. Cist
29.  2001 Augustyn Wêgrzyn O. Cist

U CYSTERSÓW

Opracowanie:
Bogumi³a

Strojna
 i Mariusz

Zapart
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XV Fina³ WO�P odby³ siê 14 stycznia.
Kwestowano na sprzêt dla ratowania ¿y-
cia dzieci poszkodowanych w wypadkach
i naukê udzielania pierwszej pomocy. Pra-
cowa³o 38 wolontariuszy wraz z opieku-

nami, pod czujnym okiem miejscowego sztabu.
Zebrano kwotê 6 748,52 gr.

Kwestê w ciekawy sposób wspomogli pañstwo Anna
i W³odzimierz Cha³adaj, przekazuj¹c ok. 30 kg monet
o nomina³ach od 1 do 50 gr.

Sztab dziêkuje: Zarz¹dowi OSP w Sulejowie z Preze-
sem Druhem Tomaszem Krasoniem na czele, Orkiestrze
Dêtej OSP w Sulejowie z Kapelmistrzem Henrykiem Ro-
jem i jego wspania³ym ludziom, oraz sponsorom: p. Krzysz-
tofowi Marcowi, p. Romualdzie Broszkowskiej, p. Krzysz-

WIZYTA U CYSTERSÓW
17 lutego 2007 o godz.10.30 w naszej

parafii go�ci³ Przewodnicz¹cy Niemiec-
kiego Bundestagu Norbert Lammert,
który wraz z delegacj¹ przyby³  do Polski
na zaproszenie Marsza³ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej Marka Jurka.

Go�cie zwiedzili nasz klasztor i mu-
zeum, a na pami¹tkê wizyty otrzymali

pi¹tkowe foldery i film DVD o naszym
opactwie.                        inf. i zdjêcia

B. Strojna i M. Zapart

tofowi Krawcowi, p. Gra¿ynie Urbañczyk, p.Gra¿ynie
Krupie i p. Eugeniuszowi Nowakowi.

Sztab XV Fina³u WO�P: Dyrektor MOK - M. J. Gretka,
Dyrektor  MBP - J. Albin, Z-ca Burmistrza - J. Dudar, Pracownik

MOK - M. Czerwiñska, Pracownik MOPS - L. Kowalska

MOK i Miejska Biblioteka
Publiczna w Sulejowie zorganizowali:

2 lutego - wyjazd do o�rodka kolonijnego do Bia³ej dla zespo³ów
artystycznych z MOK-u i dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej.
10 lutego - Bal Przebierañców i  turniej Tenisa Sto³owego o
puchar przew. RM w Sulejowie. Wygra³  H.  Gliszczyñski.
18 marca w MOKu odby³a siê cykliczna impreza  "Go�æ
Sulejowa" o charakterze dyskusyjnym wokó³ tematu: "Wie�
Polska w Pielgrzymim Nauczaniu Jana Paw³a II", a rozpo-
czêcia dokona³ Tadeusz Dziekoñski. Organizatorem by³o  PSL.


