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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Rok 2008 jest przestêpny, zatem luty jest d³u¿szy, ale zima w tym roku jakby krótsza. �wiêta

wielkanocne za pasem, dzieñ coraz d³u¿szy i czasu na czytanie coraz mniej. Je¿eli jednak znajdziecie
chwilkê, to wyszperali�my dla Was trochê ciekawostek z przesz³o�ci naszego regionu. A ¿e i o przy-
sz³o�ci trzeba my�leæ, to piszemy o najwa¿niejszej uchwale gminy - czyli o bud¿ecie.

Teresa Sarlej

WITÓW, Baszta bramna, pó�niejsza dzwonnica.
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W numerze m.in.:
MOK - wiadomo�ci

Ksiêga adresowa z 1937r.

UM - wiadomo�ci
Sport
MOPS w Sulejowie

Ciekawostki - z³o�liwostki

Sylwetki... Stanis³aw Psarski

Stare sulejowskie szko³y

U cystersów
Zabytki - Witów
Remont ZSP
AA-Picie kontrolowane
Zdrowe Gimnazjum
Nowe kierunki nauczania
 w ZSP w Sulejowie
Jakie imiê dla SP Nr2?
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XI Ogólnopolski Otwarty Turniej Tañca Dysko-
tekowego i Hip -Hop o nagrodê prezydenta Mia-
sta Radomska

PUCHAR DLA SULEJOWA
Dnia 8 grudnia 2007 roku w Radomsku odby³

siê XI Otwarty Turniej Tañca Dyskotekowego i Hip
- Hop, w którym wziê³o udzia³ 25 ze-
spo³ów tanecznych. Turniej zosta³ prze-
prowadzony w trzech kategoriach ta-
necznych: taniec dyskotekowy, show dance oraz
hip - hop, a zespo³y by³y oceniane w dwóch kate-
goriach wiekowych: do 14 lat i powy¿ej.

Zespó³ artystyczny "T - DANCE"
dzia³aj¹cy przy Miejskim O�rodku Kul-
tury w Sulejowie reprezentowa³ nasze
miasto w kategorii "SHOW - DANCE 7-
14 lat". Zespó³ zaprezentowa³ uk³ad ta-
neczny do utworu " Pipi i kosmici". Tym
wystêpem dziewczyny wytañczy³y sobie
I miejsce w swojej kategorii otrzymuj¹c
puchar, odtwarzacz CD, pluszaka oraz dy-
plom okoliczno�ciowy.

Celem tej imprezy by³a konfronta-
cja dorobku artystycznego zespo³ów
tanecznych, popularyzacja zespo³owych
form tanecznych, ich walorów arty-
stycznych i wychowawczych oraz wy-
miana do�wiadczeñ w zakresie prezen-
towanych programów miêdzy instruk-
torami, choreografami i uczestnikami.

Organizator powo³a³ Komisjê Oce-
niaj¹c¹, która bra³a pod uwagê nastêpu-
j¹ce kryteria: technika wykonania, dobór
repertuaru, opracowanie choreograficzne, ogólny
wyraz artystyczny, harmoniê ruchu, stopieñ trudno-
�ci wykonywanych ewolucji.

WO�P
54 wolontariuszy wraz z opiekunami Sulejów

przeprowadzali zbiórkê pieniêdzy dla Wielkiej Or-
kiestry �wi¹tecznej Pomocy 13 stycznia 2008 roku
na naszym terenie

Zebrana kwota to 6.149,93 gr.
Kwesta trwa³a od 8.00 do 13.30, a zbierano pie-

ni¹dze na sprzêt dla ratowania ¿ycia dzieci ze scho-

rzeniami laryngologicznymi.
Dalsza czê�æ zbiórki pieniêdzy odbywa³a siê

w sali Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sulejowie,
a o godzinie 17:00 przeprowadzona zosta³a licytacja
gad¿etów. Zatañczy³ te¿ znany "T - dance" i zadebiu-
towa³ zespól taneczny pod kierownictwem Pani Ka-
roliny Paras, oraz obejrzano pokaz karate. Potem

wszyscy bawili siê z zespo³em "TIME", a o godzinie
20:00 Sulejów wys³a³ "�wiate³ko do nieba"

Podziêkowania kierujemy w stronê: Zarz¹du Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Sulejowie z Prezesem Dru-
hem Tomaszem Krasoniem na czele, Orkiestry Dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sulejowie z Kapelmi-
strzem Henrykiem Rojem oraz sponsorom za wspania-
³e gad¿ety, które zosta³y sprzedane podczas licytacji.

Nad ca³o�ci¹ czuwa³ sztab XVI Fina³u Wielkiej
Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy w sk³adzie: Zastêpca
Burmistrza Sulejowa Janusz Dudar, Dyrektor Miej-
skiego O�rodka Kultury Miros³aw Jacek Gretka, Dy-
rektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Joanna Albin,
pracownik Miejskiego O�rodka Kultury Anna Wê-
glarska oraz pracownik Miejskiego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej Lidia Kowalska.

Wiadomo�ci z MOKu

A oto dzieci uczestnicz¹ce w zajêciach
MOK-u na spotkaniu wigilijnym.
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By³y takie czasy, kiedy nie by³o telefonów (nie
mówi¹c ju¿ o "komórkach") i wówczas potrzebn¹ in-
stytucjê czy specjalistê szuka³o siê w tzw. "Ksiêdze
adresowej". Je¿eli jeste�cie ciekawi kto z Waszych
przodków figurowa³ przed wojn¹ w takim spisie, to
zapraszamy do tekstu poni¿ej. Dane te kiedy� wypi-
sa³a lekarz - dentysta Zofia Szuster - £ukomska, uro-
dzona w 1907r., zam w £odzi ul. Kopciñskiego.

Ksiêga adresowa miasta £odzi
 i województwa ³ódzkiego

Rocznik 1937-1939
SULEJÓW. POWIAT PIOTRKOWSKI

Obszar miasta 205 352 m2. Mieszkañców: 8009.
Starosta powiatowy: Strzemiñski Ignacy
Burmistrz: Szuster Henryk
Wiceburmistrz: dr Kwapiñski Boles³aw
£awnicy: Krawczyñski Stanis³aw, Kabziñski Józef,

Okoñski Bronis³aw.
Radni: Ciecierski Cezariusz, Gliszczyñski Kazi-
mierz, Gutkowski Bronis³aw, Inow³odzki Józef, Ke-
nigiel Dawid, Kie³kiewicz Jan, Koz³owski Antoni,
£anowski Wac³aw, Nawara Mieczys³aw, Pietrowski
Miko³aj, Rozencwejg Mendel, Rozpêdowski Fran-
ciszek, Rychta Marek, Urbanek W³adys³aw, Wajn-
traub Josek, Wolberg Icek
Zak³ady miejskie: Elektorwnia miejska. Rze�nia miej-
ska - kierownik lekarz weterynarii Gajda Euzebiusz.
Gospodarstwo le�ne - le�niczy Szulakowski W.

W³adze duchowne: Proboszcz par. rz. -kat. ks. Bo-
rowski Roman. Wikariusz ks. Polak Jan. Rabin Mo-
szek - Aron Weldfrajd.
W³adze szkolne: Mucha Stefan.
Policja Pañstwowa: Komendant Posterunku Litych
Edward.
W³adze pocztowe: Urz¹d Poczt i Telegrafów: Naczel-
nik Zaal Oskar.
Lekarze: Lekarz miejski - dr Szelenbaum Mateusz.
Dr kwapiñski Boles³aw
Denty�ci: Morgensztern Sulamit
Lekarz weter.: Gajda Euzebiusz.
Felczer: Gajda W³adys³aw.
Akuszerki: Staniewska Helena, Kalicka Ró¿a, Chyla
Katarzyna, Ciszko Józefa.
Szko³y powszechne: 7 klasowa Szko³a Powszechna
Mêska, kierownik Janczewski Stanis³aw, ul. Piotr-
kowska 9. 7 klasowa Szko³a Powszechna ¯eñska,
kierownik Grzybek Kajetan, ul. Konecka 25.

Banki: KKO w Sulejowie. Bank
Spó³dzielczy (¯yd.)
Fabryki: Firma "Pereswit", bra-
cia Krawczyñscy, ulica Piotr-
kowska 54. Kopalnie i Piece
Wapienne. Tartak "Gospodarz",
ul. Piotrkowska (tartak parowy).
Tartak Parowy J. Wajntraub
i Spó³ka, ul. B³onie. Tartak Pa-
rowy "Pi³a", B³onie. Tartak Pa-
rowy D. Wajntraub i E. Gold-
blum, ul. Konecka. Piec Wapien-
ny i Kopalnia firmy "Nowy Wa-
piennik". Piecyki polowe do wy-
palania wapna drzewem.

POGOTOWIE
Od 23 stycznia b.r. w Sulejowie dzia³a Pod-

stacja Pogotowia Ratunkowego. Punkt zosta³
stworzony, aby skróciæ czas dojazdu karetki do
pacjenta. Do udzielenia pierwszej pomocy w na-
g³ych wypadkach w ca³odobowej gotowo�ci jest
zespó³ wyjazdowy: kierowca-ratownik i dwóch
ratowników medycznych lub pielêgniarka i ratow-
nik medyczny.

Wydzia³ Nadzoru, Informacji i Rozwoju
Starostwo Powiatowe Piotrków Tryb.

d Fragment wypisu sporz¹-
dzonego przez Pani¹ Zofiê Szu-
ster-£ukomsk¹.



SULEJ  nr  34, luty`2008

� 4 �

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
 BUD¯ET na 2008 rok

Planowane dochody bud¿etowe

wynosz¹  28.550.854 z³.

Dochody w³asne w wysoko�ci 9.986.203 z³, stano-
wi¹ 34,98% planowanych dochodów gminy i s¹ wiêk-
sze o 245.130 z³ od analogicznych dochodów 2007r.

Subwencja ogólna stanowi 46,84% planowanych
dochodów gminy i wynosi 13.373.770 z³.

Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê za-
dañ zleconych i dofinansowanie zadañ w³asnych gminy
to 5.190.881 z³, co stanowi 18,18% dochodów gminy.

Planowane wydatki bud¿etowe wynosz¹

31.356.354 z³.
Wydatki bud¿etowe realizowane bêd¹ w 41,86%

przez Urz¹d Miejski, w 19,17% przez Miejski O�ro-
dek Pomocy Spo³ecznej oraz w 38,97% przez pla-
cówki o�wiatowe.

Urz¹d Miejski przeznaczy³: 41,51% na inwesty-
cje, 36,32% na wydatki rzeczowe gminy i 22,17% na
wydatki osobowe. Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecz-
nej przeznaczy³: 84,78% na �wiadczenia spo³eczne,
sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz dop³aty do
Domów Pomocy Spo³ecznej, 13,28% na wydatki oso-
bowe oraz 1,94% na wydatki rzeczowe o�rodka.
W placówkach o�wiatowych przeznaczono: 80,86%
na wydatki osobowe, 15,25% na wydatki rzeczowe
i 3,89% na wydatki maj¹tkowe - inwestycje.

W 2008 roku planowane wydatki na inwestycje
wynosz¹ 5.923.600 z³ w tym m. in. na: 17 zadañ na
drogach publicznych gminnych - 2.907.500 z³ .

Procentowo wydatki podzielono:
=38,97% (w 2007 roku - 40,57%) na o�wiatê
(12.220.500 z³),
=19,17% (w 2007 roku - 21,30%) na pomoc spo-
³eczn¹ (6.009.660 z³),
=12,26% (w 2007 roku - 11,18%) na transport i ³¹cz-
no�æ - drogi powiatowe i gminne (3.843.913 z³),
=11,29% (w 2007 roku - 10,93%) na administra-
cjê publiczn¹ (3.540.490 z³),
=9,45% (w 2007 roku - 7,85%) na gospodarkê ko-
munaln¹ i ochronê �rodowiska (2.963.970 z³),
=2,31% (w 2007 roku - 1,88%) na kulturê i ochro-
nê dziedzictwa narodowego (723.725 z³),
=1,87% (w 2007 roku - 2,06%) na kulturê fizycz-
n¹ i sport (586.500 z³).

Deficyt bud¿etowy wynosi 2.805.500 z³ i zosta-
nie pokryty �rodkami z kredytu, który w ca³o�ci prze-
znaczy siê na inwestycje.

Na koniec 2007 roku zad³u¿enie gminy wynosi³o
3.152.952 z³, co stanowi 11,35% planowanych docho-
dów bud¿etu. Przewidywane zad³u¿enie na koniec
2008 roku wynosiæ bêdzie 5.958.452 z³, co stanowi
20,87% prognozowanych dochodów bud¿etu gminy
(maksymalne zad³u¿enie nie mo¿e przekroczyæ 60%).

W uchwale przyjêto tak¿e plany przychodów i wy-
datków zak³adu bud¿etowego (MZK Sulejów)
w kwocie 4.886.560,75 z³ oraz Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwo-
cie 200.000 z³.

�ród³o informacji: Uchwa³a Nr XIV/135/2007 Rady Miej-
skiej w Sulejowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na 2008 rok - dostêpna na stro-
nie internetowej UM www.sulejow.pl

Tajemnicze beczki
21 stycznia 2008 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

w Sulejowie otrzyma³a informacjê o znalezieniu na
pograniczu gmin Aleksandrów i Sulejów, w staro-
rzeczu Pilicy (k. Taraski) beczek metalowych zawie-
raj¹cych substancjê niewiadomego pochodzenia.

Po przyje�dzie na miejsce jednostki ratownictwa
chemicznego z PSP i stwierdzeniu, i¿ �rodek znajduj¹-
cy siê w beczkach jest prawdopodobnie substancj¹ ro-
popochodn¹, niezagra¿aj¹c¹ bezpo�rednio ¿yciu i zdro-
wiu ratowników, pojazdem ze sprzêtem specjalistycz-
nym ratownicy z OSP w Sulejowie wydobyli beczki
z wody (13 szt.), zabezpieczaj¹c wspólnie z Policj¹ oto-
czenie znaleziska.

Po przeprowadzeniu badañ próbek wody, z której
wydobyto beczki i substancji z beczek zostanie ustalony
dalszy tok postêpowania. W³adze gminy Sulejów i Alek-
sandrów uzgodni³y wspólne ponoszenie kosztów, a "pod-
rzucone" beczki s¹ w depozycie.
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KOMBATANCI

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
xLZS w 2007 roku

Miejsko-Gminne Zrzeszenie
LZS w Sulejowie skupia  oko³o 350
cz³onków. W zawodach sportowych na arenach ogólno-
polskich, powiatu piotrkowskiego i województwa ³ódz-
kiego LZS reprezentowa³y nastêpuj¹ce ogniwa:
wz Gimnazjum z Sulejowa, wz Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Sulejowie, wpi³karzy z Sulejowa, wsiatkarzy z Su-
lejowa, wbryd¿a towarzyskiego, wBia³a, w£êczno, wWo-
dzimierzów, wBilska Wola, wZalesicie, wWitów, wPrzy-
g³ów, wBarkowice.

Najwa¿niejsze osi¹gniêcia:
- awans do najlepszych 8 zespo³ów okrêgu piotrkow-
skiego w Pucharze Polski w pi³ce no¿nej,
- III miejsce w Mistrzostwach Woj. £ódzkiego w pi³ce
koszykowej kobiet (7.10),
- VI miejsce w Mistrzostwach Woj. £ódzkiego LZS
(I miejsce kobiet w kosza)
- I miejsce w Mistrzostwach Pow. w halowej pi³ce no¿nej,
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w tenisie sto³owym,
w woj. £ódzkim - zawodnicy z W³odzimierzowa,
- I miejsce w Mistrzostwach Szkó³ Gimnazjalnych w pi³ce
siatkowej dziewcz¹t, IV ch³opców
- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w pi³ce siatko-
wej kobiet,
- III miejsce
w Turnieju M³o-
dzików w pi³ce
siatkowej w Be³-
chatowie (26.03),
- III miejsce
w Mistrzostwach
Szkó³ Gimna-
zjalnych Powiatu
w koszykówce
ch³opców,
- III miejsce
w rozgrywkach
samorz¹dowych
w pi³ce no¿nej Powiatu Piotrkowskiego
- II miejsce w finale Powiatu w pi³ce no¿nej dru¿yn
niezwi¹zkowych (29.07).
Podsumowuj¹c: nasze LZS zajê³o III miejsce w ogól-
nej punktacji w województwie £ódzkim.
Po raz kolejny Miasto i Gmina Sulejów wziê³a udzia³
w XIII edycji "Sportowego Turnieju Miast i Gmin",
(1.VI.07 - 14 miejsce).

Ponadto wziêli�my udzia³ w Ogólnopolskim Zlocie
turystyczno-ekologicznym LZS "Szlakiem Nadpilicz-
nym" w maju 2007r. w Bia³ej. Teren gminy Sulejów repre-
zentowa³o 72 uczniów naszych szkó³ - II miejsce w punkta-
cji ogólnej.                                              Jacek Wach

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT
xSkalnik w 2007

W tym sezonie klub reprezen-
towa³y nastêpuj¹ce dru¿yny:

SENIORZY - klasa okrêgowa - w sk³adzie: To-
masz Twardowski, Krzysztof Szczukocki, Piotr Krycz-
ko, Robert Piekarek, Zbigniew Terczak, Kamil Bontal,
Karol Majchrzak, Karol Cio³kowski, Mariusz Ja�kow-
ski, Krzysztof Wawrowski, Wojciech Ja�kowski, Ma-
teusz Marcinkiewicz, Jaros³aw Markiewicz, £ukasz
Daroch, Damian Duda, Piotr Laszczyk, Dawid Stojek,
Marcin D¹browski, Mariusz Krasoñ, Rafa³ Palus.

DEYNA - m³odzie¿owa (roczniki 1992/93) -
w sk³adzie: Konrad Pramka, Piotr Æwik³a, Micha³
Urbaniak, Bartek Kaliszewski, Tomasz Urbañczyk,
Bartek Kowalczyk, Sebastian Strojny, Arkadiusz
Krasoñ, Micha³ Miga³a, Artur Ko³ek, Mateusz Janu,
Mateusz Krasoñ, Artur Stefañczyk, Przemek Mrów-
czyñski, Tomasz Pomyka³a, Artur Zaborowski, Bar-
tosz Rakoczy.

KUCHAR - roczniki 1994 i m³odsi - w sk³adzie:
Micha³ Antosik, Micha³ Æwik³a, Bart³owmiej Dudkie-
wicz, Maciej Ciotucha, Mateusz Laszczyk, Tobiasz Du-
peras, Micha³ Budz, Jakub Wieczorek, Mateusz Szczu-

kocki, Igor Ru-
szer, Przemys³aw
Purski, Damian
Marzec, Wojciech
Pachulski, Hubert
Wieczorek, Pawe³
Komisarczyk, Mi-
³osz Jagodziñski,
Bart³omiej Rusek,
Rafa³ Karliñski,
Micha³ Laszczyk,
Krystian Strojny.

 Stanis³aw Ró¿yc-
ki, �NUNEK�

xBryd¿
Dru¿yny Wolbórza i Sulejowa rozegra³y ju¿ VIII

mecz w bryd¿a sportowego. Zazwyczaj stawk¹ w grze
jest puchar "w³odarza" gminy gospodarzy. Tym razem
puchar wójta Henryka Sêka pozosta³ w Wolborzu, po-
niewa¿ rywalizacja w dniu 13 stycznia 2008r. zakoñ-
czy³a siê wynikiem 153 do 146 dla gospodarzy. Organi-
zatorem spotkania by³o Wolborskie Towarzystwo Kul-
tury i Turystyki. Poprzedni mecz, w grudniu, o puchar
burmistrza Stanis³awa Bary³y do�æ wysoko wygrali bry-
d¿y�ci sulejowscy. Rozgrywki te ju¿ tradycyjnie prze-
biegaj¹ w mi³ej i serdecznej atmosferze.

Z. Sarlej

BRYD¯Y�CI W WOLBORZU
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Z dzia³alno�ci
Miejskiego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej
w Sulejowie

W wielu publikacjach prasowych, au-
dycjach radiowych i telewizyjnych,
opracowaniach socjologicznych napo-

tykam siê na opisy i opinie traktuj¹ce o ludziach, rodzi-
nach, ca³ych grupach spo³ecznych egzystuj¹cych na
progu minimum materialnego, mówi¹c wprost bytuj¹-
cych w biedzie. Jest  to zjawisko wcale niema³e, bo jak
pokazuj¹ statystyki, obejmuj¹ce ponad 10% spo³eczeñ-
stwa. To du¿o, bardzo du¿o!   Jak¿e czêsto my ¿yj¹cy
we wzglêdnym dobrobycie ma³o wiemy i interesujemy
siê tymi, którym ledwo na chleb wystarcza. Mo¿e im
wspó³czujemy, ale utar³ siê pogl¹d, ¿e od pomocy jest
�opieka�. A jak przedstawiaj¹ siê sprawy i problemy
z tego zakresu  u nas w Sulejowie ? Aby poznaæ je bli-
¿ej uda³em siê do sulejowskiego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej aby zaczerpn¹æ tam konkretnych informacji.
Moim rozmówc¹ by³a pani Jolanta Michalak - dyrek-
tor MOPS. Pani Jolanta jest osob¹ legitymuj¹c¹ siê trzy-
dziestoletnim sta¿em w pracy socjalnej, a wiêc posia-
daj¹c¹ ogromne do�wiadczenie i praktykê w swym fa-
chu. Z du¿¹ satysfakcj¹  odnotowa³em fakt, i¿ moja
rozmówczyni pomimo (a mo¿e w³a�nie dlatego) tak
d³ugiego sta¿u pracy nie traktuje problemów swych pod-
opiecznych rutynowo, ale wrêcz przeciwnie, z auten-
tyczn¹ trosk¹ i ¿yczliwo�ci¹. Otrzyma³em tak¿e doku-
menty i informacje daj¹ce szeroki obraz dzia³añ podej-
mowanych przez tutejszy MOPS.

Przyznam, ¿e nie spodziewa³em siê i¿ zakres
dzia³añ pomocowych jest a¿ tak szeroki. Z koniecz-
no�ci muszê skoncentrowaæ siê na kilku wybranych
aspektach. Gdybym chcia³ przedstawiæ szerszy ma-
teria³ musia³by on zaj¹æ kilka, je�li nie kilkana�cie
stron. Nie jest moj¹ intencj¹  napisanie suchego spra-
wozdania, ale nie da siê unikn¹æ umieszczenia w tek-
�cie niektórych danych liczbowych, bowiem to w³a-
�nie one s¹ w³a�ciw¹ ilustracj¹ problemów.

Jak ka¿da dzia³alno�æ instytucji pañstwowej czy
samorz¹dowej, tak i  zasady formy pracy opieki spo-
³ecznej s¹ regulowane przez stosowne przepisy praw-
ne i ustawy. W Polsce przez d³ugie lata, bo a¿ do 1990
roku, opierano siê na ustaleniach Ustawy o Opiece
Spo³ecznej z 1923 roku! Prze³omowym okresem w tej
dziedzinie sta³y siê lata dziewiêædziesi¹te ubieg³ego
wieku, kiedy to nast¹pi³a transformacja ustrojowa.

Liczne grupy spo³eczne znalaz³y siê z wielu powodów,
czêsto od nich niezale¿nych, w trudnej sytuacji mate-
rialnej. Pojawi³o siê zjawisko masowego bezrobocia.
Poczêto mówiæ o bezrobociu strukturalnym. Brak pracy
oznacza³ kryzys w rodzinach, brak �rodków do¿ycia.
Sytuacja ta rodzi³a w konsekwencji wiele innych ne-
gatywnych zjawisk spo³ecznych. Pojawi³a siê katego-
ria ludzi niezaradnych ¿yciowo, a wiêc takich, którzy
nie umieli odnale�æ siê w nowych uwarunkowaniach
spo³ecznych. Pomimo up³ywu kilkunastu lat, wci¹¿
mamy do czynienia z konsekwencjami i negatywnymi
skutkami tamtego okresu.

Na koniec 2006 roku w mie�cie i gminie Sule-
jów zarejestrowano 973 osoby bezrobotne co stano-
wi 14,7 % ogó³u mieszkañców. Na koniec 2007 roku
ilo�æ bezrobotnych wprawdzie zmniejszy³a siê (do
726) osób, ale w porównaniu z wieloma innymi gmi-
nami jest nadal wysoka. W 2007 roku zasi³ki z po-
wodu bezrobocia otrzyma³o 165 osób, a ³¹czna kwo-
ta pomocy finansowej dla tej grupy osób wynios³a
ponad 152 tysi¹ce z³otych.

W ubieg³ym roku z ró¿nych form pomocy spo³ecznej
skorzysta³y 654 rodziny. By³o w nich 2106 osób. £¹czna
kwota, a wiêc wydatki na realizacjê �wiadczeñ spo³ecz-
nych ( w tym na dzia³alno�æ i utrzymanie MOPS) wynio-
s³a ponad sze�æ milionów z³otych. G³ówne formy pomocy
to: zasi³ki sta³e, zasi³ki okresowe, zasi³ki z powodu d³ugo-
trwa³ej choroby, z powodu niepe³nosprawno�ci, zasi³ki
celowe (zakup opa³u, ¿ywno�ci, odzie¿y, leków), pokrycie
kosztów pobytu w domu pomocy spo³ecznej, itp. Tak¿e
o�rodek �wiadczy³ us³ugi (niezale¿nie od pomocy pieniê¿-
nej) dla osób starszych, schorowanych, czêsto samotnych.
Us³ugi te polega³y na bezpo�redniej opiece, pielêgnacji,
pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Istot-
n¹ pomoc ukierunkowano na pomoc z zakresu do¿ywia-
nia. Objêto ni¹ 468 dzieci (w tym 329 ze wsi) oraz prowa-
dzono sezonow¹ (zima) jad³odajniê dla 26 osób. Z zasi³-
ków celowych na zakup posi³ków skorzysta³o 679 osób.
Sulejowski MOPS mo¿e pochwaliæ siê organizacj¹ �wie-
tlicy �rodowiskowej czyli placówki wsparcia dziennego,
której celem jest udzielanie pomocy dzieciom w wieku 7-
15 lat, u których wystêpuj¹ problemy, edukacyjne, wycho-
wawcze, opiekuñcze i psychologiczne.

Bardzo powa¿n¹ spraw¹, ¿eby nie powiedzieæ do-
minuj¹c¹ w bud¿ecie MOPS s¹ zadania z zakresu tzw.
�wiadczeñ rodzinnych. Wydatki na ten cel w 2007 roku
przekroczy³y kwotê czterech milionów z³otych. Szcze-
gó³owa specyfikacja  �wiadczeñ z tej dziedziny obej-
muje a¿ 14 pozycji, z czego najpowa¿niejsz¹ stano-
wi¹ zasi³ki rodzinne, z których skorzysta³o 2902 oso-
by, a wydatki na ten cel wynios³y 1.748.000 z³otych.
Niebawem do obowi¹zków MOPS dojd¹ nowe zada-
nia. 5 wrze�nia 2007 roku sejm podj¹³ uchwa³ê o uldze
podatkowej (1145z³.) na ka¿de dziecko w rodzinie. Je�li
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p³k. Stanis³aw Burza-Karliñski

 ciekawostki
� z³o�liwostki

podatnik nie osi¹gn¹³ dochodu od którego mo¿na od-
liczyæ ulgê, to mo¿e on staraæ o otrzymanie specjal-
nego �wiadczenia wyp³acanego przez gminê (MOPS),
a finansowanego przez bud¿et pañstwa poprzez do-
tacjê celow¹. Szacuje siê, i¿ wydatki z tego tytu³u siê-
gn¹ w skali pañstwa oko³o 4 mld. z³otych.

Jak z powy¿szego wynika zakres dzia³alno�ci
pomocowej MOPS jest szeroki i co tu ukrywaæ kosz-
towny. A mimo to wci¹¿ potrzeby s¹ wiêksze ni¿
mo¿liwo�ci. W toku rozmowy pani dyrektor pod-
kre�la³a profesjonalizm swych pracowników, którzy
maj¹ bardzo dobre rozeznanie w sytuacji swych pod-
opiecznych i przychodz¹ z pomoc¹ w przypadkach
koniecznych. Ale ju¿ na zapytanie o ewentualnych
sponsorów, darczyñców prywatnych, nast¹pi³a chwi-
la zastanowienia i � nie ma takich, choæ przepra-
szam, s¹ ksiê¿a z przyg³owskiej parafii, którzy od
lat funduj¹ kilka obiadów w tamtejszej szkole.

Andrzej Tymiñski

Z dziwi
³em siê

niepomiernie
gdy na wiacie
przystanku auto-
busowego zobaczy³em napis Miasto Sulejów. Ho, ho -
powia³o metropoli¹! Ale zrodzi³y siê te¿ w¹tpliwo�ci.
Czy¿by zosta³a zmieniona nazwa naszej miejscowo-
�ci? Szperam po wykazie miast polskich i� jest tam
tylko Sulejów. Bez dodatku - miasto. O co wiêc chodzi
? Mo¿e o to by nikt nie pomy�la³ sobie, ¿e Sulejów to
wie�? Wracam do wertowania wspomnianego wyka-
zu i miejscowo�ci o nazwie Wie� Sulejów te¿ nie znaj-
dujê. Uff! Odetchn¹³em z ulg¹�

wwwvwww
Z uporem maniaka wracam do problemu starego

jak �wiat, choæ szczerze przyznajê, ¿e jest to walka
z wiatrakami, bo z dawien dawna wiadomo, ¿e przy-
zwyczajenie jest drug¹ natur¹ cz³owieka. Zima tego
roku nadzwyczaj ³askawa. �niegu jak na lekarstwo,
mrozów ani widu ani s³ychu. No ale w piecach paliæ
trzeba. Jak siê pali to jest popió³, i co z nim robiæ?
Dla wielu to ¿aden problem a odpowied� jest oczy-
wista. Jak to co robiæ - a od czego s¹ ulice.?
Wiêc sypi¹ ludziska przed swe domy co siê da i ile siê
da. Zastanawia³em siê g³o�no dlaczego wielu mieszkañ-
ców osiedla z w³asnej nieprzymuszonej woli czyni taki
bajzel przed w³asnymi, czêsto wymuskanymi posesja-
mi? Odpowiedziano mi, ¿e taki obyczaj wynika z swo-
i�cie pojmowanej oszczêdno�ci. Wywóz �mieci (w tym
popio³ów) kosztuje! My�lê jednak, ¿e to nie jedyny po-
wód. Daje o sobie znaæ g³êboko zakorzeniona mental-
no�æ. Mo¿e w³a�nie tu nale¿y upatrywaæ przyczyny po-

mys³u umieszczenia napisu Miasto Sulejów? Ot, tak dla
przypomnienia, ¿e w mie�cie obowi¹zuj¹ jakie� normy
i zasady? A tak na marginesie - jak¹¿ krzywdê zrobi oby-
watelom w³adza gdy im na ulice po³o¿y asfalt! Ale i na to
jest rada. Do lasu niedaleczko, a ten jak wiadomo z dzia-
da na pradziada, wszystko przyjmie. AT

KOLO EMERYTÓW I RENCISTÓW
Spotkanie op³atkowe

Z inicjatywy Zarz¹du Ko³a Emerytów i Renci-
stów w Sulejowie zosta³o kolejny raz zorganizowane
tradycyjne spotkanie wigilijne.

W uroczysto�ci udzia³ wziêli: burmistrz p. Stani-
s³aw Bary³a, ksiê¿a: ks. proboszcz Zygmunt Czy¿, ks.
Krzysztof Basztabin, cz³onkowie i sympatycy ko³a.
Ogó³em 80 osób.

Okoliczno�ciowe ¿yczenia z³o¿yli zebranym: pre-
zes p. J. Spas i zaproszeni go�cie. W swoim przemó-
wieniu ksi¹dz proboszcz podkre�li³, ¿e "spotkanie od-
bywa siê z potrzeby serca i bycia razem".

Po tradycyjnym, polskim zwyczaju ³amania siê
op³atkiem i sk³adaniu ¿yczeñ, wszyscy siedli do go-
r¹cej, sutej kolacji. Przygotowa³y j¹ z wielk¹ staran-
no�ci¹ i oddaniem panie - cz³onkinie ko³a. Czas szyb-
ko p³yn¹³ przy �piewaniu kolêd, rozmowach, wspo-
mnieniach z pielgrzymek i wycieczek krajowych i za-
granicznych (do Czech, na Litwê, Ukrainê). Organi-
zuj¹ je niema³ym nak³adem si³ p. I. Kabza, p. B. Wo-
lankiewicz, i p. H. Miga³a.

Wdziêczni organizatorom za niezapomnian¹ at-
mosferê uroczysto�ci, w prze�wiadczeniu, ¿e tego ro-
dzaju kontakty konsoliduj¹ lokaln¹ spo³eczno�æ, wró-
cili�my do domów. Obdarowani zostali�my ponadto
przez ks. proboszcza kalendarzem wydanym na stu-
lecie konsekracji ko�cio³a w Sulejowie.

Zofia Majdowa

Plan wycieczek PZERiI rejon Sulejów na rok 2008:
Styczeñ - Op³atek
Luty     - Operetka
Marzec    - Misterium Mêki Pañskiej
Kwiecieñ - Jajko, Wycieczka Czechy-Morawy-Wiedeñ
Maj        - Wycieczka Do Lichenia
Czerwiec  - Rogów Arboretrum, Bia³owie¿a
Lipiec        - �wiêta Lipka - Kêtrzyn - Gietrzwa³d
Sierpieñ    - Kalwaria Zebrzydowska - Czêstochowa
Wrzesieñ   - Warszawa
Pa�dziernik - Czêstochowa, Dzieñ Seniora
Listopad - Operetka
Grudzieñ - Wigilia

Plan ten mo¿e ulec zmianie wg potrzeb PZERII -zarz¹d
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Pod koniec XIX w ziemianin z powiatu opo-
czyñskiego Stanis³aw Psarski postanowi³
zakupiæ w Sulejowie kopalniê kamienia

wapiennego oraz wybudowaæ piec pó³gazowy do
wypalania wapnia, a tak¿e kolejkê ³¹cz¹c¹ miastecz-
ko w Piotrkowem Trybunalskim. (od red.: o historii
kolejki w¹skotorowej pisali�my w Suleju'24 z 2005)

Inwestycje te wymaga³y sta³ej obecno�ci Stani-
s³awa w Sulejowie, wobec czego kupi³ 5 morgów
ziemi tzw. "Niwê" le¿¹c¹ w�ród lasu miejskiego tu¿
przy szosie, któr¹ to parcelê nazwa³ Zacisze. Wybu-
dowa³ tam trzy domy: jeden dla siebie, a dwa pozo-
sta³e dla letników.

Budowa ko�cio³a w Sulejowie w 1899 r.
Jednocze�nie prawie, czy te¿ na krótko przed osie-

dleniem siê Stanis³awa Psarskiego w Zaciszu, du¿a
parafia Sulejowska licz¹ca do 6000 wiernych, a maj¹-
ca stary, lichy, ciasny Ko�ció³, postanowi³a ten¿e zu-
pe³nie rozebraæ, a na tym samym miejscu, na wzgó-
rzu, postawiæ du¿y piêkny Ko�ció³, któryby wystar-
czy³ na potrzeby parafian. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê
na razie w prowizorycznie postawionej szopie.

Stworzy³ siê komitet, na czele którego stan¹³ Ks.
Proboszcz Grochowski, d³ugoletni prefekt gimnazjal-
ny z Piotrkowa. Oczywi�cie do tego Komitetu wszed³
i Stanis³aw Psarski, dzielnie pomagaj¹c Ks. Gro-
chowskiemu w gromadzeniu funduszów. Z Probosz-
czem Grochowskim do koñca ¿ycia pozostaj¹c w za-
¿y³ej przyja�ni.

Ko�ció³ zosta³ wybudowany wedle planu in¿. No-
wickiego, bardzo piêkny, w stylu tzw. francuskiego
gotyku. Budowa trwa³a kilka lat i wymaga³a ci¹g³e-
go starania o pieni¹dze, ale zosta³a szczê�liwie za-
koñczona i parafianie maj¹ siê gdzie pomie�ciæ.

Ks. Grochowski nied³ugo cieszy³ siê swoim dzie-
³em, w które w³o¿y³ tyle serca, trudu i pracy, gdy¿
wkrótce po skoñczonej budowie zosta³ gdzie indziej
przeniesiony.

Pocz¹wszy od 25. numeru, prezentujemy sylwetki ludzi zwi¹zanych z naszym regionem.
Dzi� cz³owiek, który  pracowa³ i realizowa³ swe pasje na rzecz lokalnego spo³eczeñstwa na po-
cz¹tku minionego ju¿ XX wieku. Prezentujemy dzi� pierwsz¹ czê�æ wspomnieñ W³adys³awa Jastrzê-
biec Psarskiego, spisanych w latach 1939 - 1944 zatytu³owanych: �Dzia³alno�æ przemys³owa i spo-
³eczna w Sulejowie Stanis³awa Jastrzêbiec Psarskiego (1857 - 1932) syna Jana Nepomucena i Ne-
pomuceny z Colonna Walewskich�.

nasze sylwetki...

Stanis³aw Psarski
Organizacja Stra¿y Ogniowej w Sulejowie;

Stanis³aw Psarski zaj¹³ siê tak¿e, organizacj¹
Stra¿y Ogniowej w Sulejowie, której pierwszym
prezesem by³ w³a�nie Kanonik Grochowski, a Ko-
mendantem Stanis³aw Psarski. Z ca³¹ wrodzon¹
sobie energi¹ zaj¹³ siê t¹ spo³eczn¹ instytucj¹ i prze-
zwyciê¿aj¹c wszystkie mo¿liwe przeszkody, prawie
jednocze�nie z ko�cio³em zosta³ postawiony, bodaj
'wy³¹cznie wg planów Stanis³awa, okaza³y budy-
nek Stra¿y Ogniowej, z odpowiedni¹ wie¿¹, miesz-
cz¹cy zarazem oprócz du¿ej wozowni na dole, prze-
znaczonej na rekwizyty stra¿ackie - tak¿e parê skle-
pów, a na pierwszym piêtrze du¿¹ salê na zebrania
ze scen¹, aby mo¿na by³o dawaæ amatorskie przed-
stawienia, z czego wp³ywy sz³y na Ko�ció³ jak i na
Stra¿ Ogniow¹.

Podczas Wystawy Rolniczej w Czêstochowie
w 1910 r. na Konkursie Stra¿y Ochotniczych Gubenji
Piotrkowskiej, Stra¿ Sulejowska otrzyma³a zaszczyt-
ne odznaczenie jako druga z rzêdu, co do organiza-
cji i sprawno�ci przy wykonywanych æwiczeniach.
Stanis³aw by³ tym uszczê�liwiony i rad opowiada³
szczegó³y tego pomy�lnego zdarzenia.

Gdy pierwszy Prezes Stra¿y Ksi¹dz Pro-
boszcz Grochowski wyjecha³, wtedy Prezesem
zosta³ Stanis³aw Psarski, a komendantem kierow-
nik szko³y Józef Siechowski dzielny wspó³pra-
cownik Stanis³awa w Jego pracy na niwie spo-
³ecznej i narodowej.

Po paru latach Stanis³aw czuj¹c siê chorym
i przyj¹wszy znowu inne obowi¹zki w instytucji
maj¹cej dobro spo³eczne na celu, sam zrzek³ siê
godno�ci Prezesa Stra¿y. Ogólne zebranie cz³on-
ków z ¿alem ¿egnaj¹c swego Prezesa, postano-
wi³o uczciæ go, jako te¿ i Ksiêdza Grochowskie-
go mianuj¹c ich honorowymi cz³onkami i zawie-
szaj¹c w sali posiedzeñ i jednocze�nie teatralnej
Ich portrety.
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Testament Ligenzów
Kiedy Stanis³aw sprowadzi³ siê do Sulejowa aby

budowaæ kolejkê, dowiedzia³ siê o testamencie Li-
genzów, zrobionym jeszcze w 18-tym wieku na rzecz
przytu³ku dla niedo³ê¿nych starców mieszkañców
Sulejowa, a zupe³nie niewykonywanym wed³ug woli
i my�li zapisodawców.

Rodzina Ligenzów mia³a widocznie w najbli¿szej
okolicy Sulejowa maj¹tek i wzruszeni byli niedol¹ nie-
do³ê¿nych starców, którzy najczê�ciej wysy³ani byli
przez swoje dzieci lub krewnych na ¿ebraninê. Usuwa-
no ich wprost z domów, daj¹c im kij i torbê, przez co
skazywano na poniewierkê i czêsto przedwczesn¹
�mieræ. Ligenzowie zapisali na "wieczn¹ rzeczy pami¹t-
kê" 70 morgów zupe³nie dobrej ziemi na taki przytu-
³ek. Dochód z tej przestrzeni powinien wystarczyæ na
utrzymanie starców p³ci obojga, pochodz¹cych z Sule-
jowa, a¿ do ich �mierci. Wybudowano przytu³ek gdzie
siê gnie�dzi³o kilku starców, ale ¿ebrz¹cych, bo nie do-
stawali dostatecznego po¿ywienia ani ubrania i nie mieli
w ogóle nale¿ytej opieki. Z zapisem poradzono sobie
w prosty sposób: Zebranie Gminy £êczno, do której
nale¿a³ Sulejów, uchwali³o i to siê ci¹g³o ca³e lata, aby
te 70 morgów podzieliæ na mniejsze dzia³ki i wypusz-
czaæ w dzier¿awê okolicznym ch³opom, a pieni¹dze
st¹d wp³ywaj¹ce dawaæ na utrzymywanie "Dziadów".

Stanis³aw postara³ siê aby go wybrali do Zarz¹-
du Gminy i tam przekona³ siê, ¿e grunta "Przytu³ko-
we" dzier¿awi¹ nie ci co oferuj¹ najwy¿sz¹ tenutê
i daj¹ gwarancjê dobrego nie rabunkowego gospo-
darstwa, ale protegowani Wójta i reszty Radnych,
którzy sami byli dzier¿awcami, lub dawali ziemiê
swoim krewniakom za bezcen, Oczywi�cie Stanis³aw
nies³ychanie energicznie wyst¹pi³ przeciwko takim
nadu¿yciom, czym narazi³ siê nie tylko Wójtowi, ale
ca³emu areopagowi pomocników gminnych, którzy
z tego ci¹gnêli dotychczasowe zyski, bo �co to Psar-
skiemu szkodzi, ¿e dziady i baby chodz¹ po ¿ebrze,
zaw¿dy tak bywa³o, a ludziom te kawa³ki ziemi bar-
dzo siê przydadz¹".

Bezpo�redni nadzór nad Przytu³kiem wykonywa³
Wójt Gminy £êczno, póki Sulejów nie zosta³ z jurys-
dykcji tego¿ wy³¹czony, a opiekê moraln¹ sprawowa³
miejscowy Proboszcz. By³ nim wtedy X Kanonik St.
Jackowski, cz³owiek z gruntu dobry, nie pozbawiony
zalet, pracowity, nawet pozostawi³ po sobie ciekaw¹
Kronikê Ko�cio³a Sulejowskiego, pobo¿ny, odprawia-
j¹cy zbyt d³ugie nabo¿eñstwa i przemawiaj¹cy z am-
bony w Niedziele i �wiêta ca³¹ godzinê i d³u¿ej jak siê
rozgada³. Poniewa¿ by³ ów Proboszcz zdania, ¿e ka¿-
dy ksi¹dz w Parafii winien wy³¹cznie pilnowaæ Ko�cio-
³a, a praca na polu spo³ecznym do Niego nie nale¿y

i w my�l tego nie tylko sam, ale i wikariuszom nie po-
zwoli³ dzia³aæ, wiêc ze Stanis³awem ró¿nili siê bardzo.

Stanis³aw Psarski widz¹c brak pomocy ze strony
Ko�cio³a w sprawie Przytu³ku, pojecha³ do swego ku-
zyna Biskupa Zdzitowieckiego z pro�b¹ aby nazna-
czy³ kogo� innego na Duszpasterza Sulejowa, gdzie
do zbo¿nej wspó³pracy spo³ecznej dotychczasowy Pro-
boszcz nie tylko siê nie nadaje, ale przeszkadza na-
wet, bo nie pozwala zajmowaæ siê wikariuszom. (Mat-
ka Biskupa Zdzitowieckiego z domu Psarska).

Biskup Proboszcza nie zmieni³, ale po rozmowie
z nim Proboszcz ju¿ nie broni³ ksiêdzom wikariuszom
braæ udzia³u w zebraniach i nale¿enia do ró¿nych stowa-
rzyszeñ spo³ecznych jak Stra¿ Ogniowa i innych. Ale re-
zultat by³ ten, ¿e Proboszcz Jackowski ¿ywi³ ¿al o to do
Stanis³awa do koñca swego pobytu w Sulejowie w 1926r.

"Wracaj¹c do sprawy Przytu³ku Sulejowskiego, to
po wielu s³ownych utarczkach i gro�bach jakie pod ad-
resem Stanis³awa wyg³aszali dotychczasowi dzier¿aw-
cy, grunta nareszcie odebrano, ale nale¿a³o pomy�leæ
o inwentarzu ¿ywym i martwym, o zbo¿u do siewu itd.
oraz o zaprowadzeniu jakiego� ³adu i porz¹dku w sa-
mym Przytu³ku.

Prezesem Zarz¹du Przytu³ku zosta³ kierownik szkó³
Józef Siechowski i po naradzie ze Stanis³awem, doszli
do wniosku, ¿e najw³a�ciwiej bêdzie sprowadziæ kilka
zakonnic, któreby gospodarowa³y i zawiadywa³y ca³ym
zak³adem, pod ogólnym nadzorem Zarz¹du, do którego
wszed³ te¿ miejscowy Proboszcz, Stanis³aw Psarski i jesz-
cze kto� z Gminy Sulejowskiej. Po pewnym czasie wy-
jednano pozwolenie W³adz Duchownych i Cywilnych
i dziêki energii i staraniom Siechowskiego, przyby³y na-
przód trzy Siostry (Albertynki) bo trudno by³o wiêcej po-
mie�ciæ. Zaraz te¿ inny ³ad zapanowa³ w Przytu³ku.

Siostry te po zadomowieniu siê, opatrzone odpo-
wiednimi upowa¿nieniami wyjecha³y "po kwe�cie" na
rzecz Przytu³ku i je�dzi³y od dworu do dworu po ca-
³ym piotrkowskim powiecie zbieraj¹c sk³adki tak w go-
tówce jako te¿ w naturze, jak zbo¿e do siewu i na m¹kê.
Tak¿e obdarowane zosta³y nawet krowami i cielêta-
mi. Ka¿dy dwór odsy³a³ swoimi koñmi do nastêpne-
go. Zakonnice te pó�niej opowiada³y, ¿e jedn¹ z naj-
hojniejszych ofiarodawczyñ by³a zawsze dziedziczka
z Je¿owa Jadwiga z Psarskich Nekanda Trepka.

Nawet w³a�ciciele ewangelicy jak Wunschowie
we Wronckowie i Bujnach, czy Natelowie z Niechcic
nigdy nie odmawiali dawania sk³adek.

Pod opiek¹ Sióstr Albertynek Przytu³ek dobrze
prosperowa³ i starzy ludzie mieli zabezpieczenie i za-
pewnion¹ wygodê.

Ci¹g dalszy �Wspomnieñ� w nastêpnym numerze
Zosta³a zachowana pisownia orygina³u.
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Wykaz szkó³ sulejowskich (cz. 1)

Okazuje siê, ¿e Sulejowianie nie gêsi i swoj¹
o�wiatê maj¹. Mo¿emy byæ dumni z naszych trady-
cji o�wiatowych. Z przedstawionego poni¿ej zesta-
wienia wynika, ¿e nasze miasto by³o prekursorem
szkolnictwa w powiecie piotrkowskim. Ju¿ w 1805
r. w³adze pruskie otworzy³y tutaj pierwsz¹ �wieck¹
szko³ê. Starszymi tradycjami o�wiatowymi pochwa-
liæ siê mo¿e jedynie Wolbórz, gdzie w 2 po³. XVIII
w. istnia³a �wiecka szko³a za³o¿ona przez Komisjê
Edukacji Narodowej. Nawet s³awne Kolegium Pija-
rów w Piotrkowie, za³o¿one w 1819 r. musi ust¹piæ
palmy pierwszeñstwa szkole sulejowskiej.

Prezentowany materia³ obejmuje jedynie szko³y
z terenu miasta Sulejowa w jego obecnych granicach.
Dane dotycz¹ce szkó³ uszeregowano wg klucza:
A] Nazwa (w nawiasie podano inn¹ nazwê stosowa-
n¹ zamiennie w �ród³ach),
B] Lata istnienia,
C] Lokalizacja,
D] Dyrektorzy (w nawiasach lata pracy),
E] Ilo�æ klas i oddzia³ów (w nawiasach rok, z które-
go pochodzi dana informacja),
F] Liczba uczniów (w nawiasach rok, z którego po-
chodzi dana informacja),
G] Uwagi.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w nazwach szkó³ nie podawano
zwrotu "w Sulejowie", który by³ ich organiczn¹ czê-
�ci¹, z wyj¹tkiem szkó³ z terenu Podklasztorza.
W tek�cie u¿yto skrótów: sz. - szko³a, k. - koeduka-
cyjna, m. - mêska, ¿. - ¿eñska, ul. - ulica, Pl. - plac.

Szko³y ponadpodstawowe i zawodowe.
1. A] Pensja ¯eñska Polskiej Macierzy Szkolnej, B]
1916-1919, C] ul. Górna 1, D] Stanis³aw Józef Psar-
ski (1916-1919), E] IV/3 (1916), G] ¿.; pierwsza
szko³a �rednia w dziejach Sulejowa.
2. A] O�mioklasowe Gimnazjum Filologiczne Mê-
skie, B] 1918-1922, C] ul. Le�na 1, D] W³adys³aw
Rutkowski (1918-1921), Kazimierz O¿óg (1921-
1922), E] VIII, G] m.
3. A] O�mioklasowe Gimnazjum Sejmiku Piotrkow-
skiego, B] 1922-1924, C] ul. Le�na 1, D] Teofil Kling
(1922-1924), E] VIII, G] k.
4. A] Dokszta³caj¹ca Sz. Zawodowa, B] (1938),
5. A] Zasadnicza Szko³a Drzewna, B] (1949),
6. A] Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 1, B] (1962-2002),
C] ul. Konecka; od 1968 r. ul. Milejowska 18, pó�-
niej 21, D] Stanis³aw Janczewski (1962-1963), Jó-
zef Starczewski (1964-1965), Józef Paj¹k (1966),
Edward Klimczyk (1967-1975 i 1980-1983), Bene-

dykt G³owacki (1976-1979), Zenon Dampc (1984-
2002), Zbigniew Sarlej E] IV/8 (1990), G] k.
7. A] Liceum Zawodowe Rolnicze, B] 1980-1985,
C] ul. Milejowska, D] E. Klimczyk (1980-1983),
Z. Dampc (1984-1985), G] k.
8. A] Gimnazjum, B] 1999-2008 C] ul. Konecka, D]
Krzysztof Moryñ (1999-2008), E] III/13 (2007), F]
115 (1999), G] k.
9. A] Zaoczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doro-
s³ych, B] (2001-2005), C] ul. Milejowska 21, D]
Zbigniew Sarlej (2001-2005), G] k.
10. A] Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, B] 2002-
2008, C] ul. Milejowska 21, D] Z. Sarlej (2002-
2005), Barbara Kalinowska (2006), Stanis³aw Ból
(2007-2008), G] k.

Na podstawie Internetu, danych uzyskanych w sekre-
tariatach szkó³ oraz materia³ów w³asnych opracowa³
na prze³omie 2007/2008 r.      - Krzysztof Bojarczuk

p
Remont
arsena³u x
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ARSENA£
Zakoñczy³ siê pierwszy etap prac renowacyjnych przy

Arsenale. Pracami z Urzêdu Konserwatora Zabytków kie-
ruje pan Zygmunt B³aszczyk z Piotrkowi Tryb., za� pra-
cowników nadzoruje pan Micha³ Szymczyk z Zak³adu
Ogólnobudowlanego z osiedla �Podklasztorze". Ekipa p.
Szymczyka w sk³adzie: Marek i Wojciech Jaszczyk, £u-
kasz i Piotr Cie�likiewicz, Tomasz i Stanis³aw Wiêckow-
ski, Jan Przybylski i inni wykona³a ogrom prac remonto-
wych. Zerwano stare i za³o¿ono nowe drew-
niane pod³ogi, zamurowano niektóre okna
i drzwi wej�ciowe do starej szko³y od stro-
ny Pilicy. Wej�cie do Arsena³u bêdzie teraz
od strony hotelu przy ul. Opackiej. Stare
schody wewn¹trz budynku zdemontowano i za³o¿ono nowe
- ¿elbetonowe, w przysz³o�ci pokryte one zostan¹ dêbowy-
mi deskami. Zamontowano urz¹dzenia wentylacyjne.

Rekonstrukcji zosta³y poddane zabytkowe ko-
minki. Odtworzy je firma �Konserwacja Zabytków, mgr
Piotr Ob³ok� z Tomaszowa Maz. specjalizuj¹ca siê
w konserwacji rze�by i detalu architektonicznego.

Z sentymentem patrzy siê na dawn¹ klasê �ze s³u-
pem� (s³up zdemontowano). Tyle razy odbywa³y siê tu
zabawy miko³ajkowe: Miko³ajem by³ pan Sitarz
z Owczar, a po nim t¹ zacn¹ rolê przejêli pan Chybiñ-
ski i pan Baliñski. Nasi rodzice gromadzili siê w tej
klasie na wywiadówkach. Te stare mury pamiêtaj¹ nie-
jeden bal sylwestrowy i karnawa³owy, organizowany
przez tzw. trójki klasowe i Ko³o Gospodyñ Wiejskich
(ju¿ nieistniej¹ce). W klasie "ze s³upem" mieli�my za-
jêcia w - f . Rozsuwali�my ³awki, a rozgrzewka to by³
bieg wko³o s³upa�ech wspomnienia�

Pomieszczenia na pierwszym piêtrze, tam gdzie
dawniej mieszka³a pani Helena Gontarska - moja pierw-
sza wychowawczyni, czekaj¹ na odrestaurowanie w na-
stêpnym etapie prac.

KRYPTY
Od wieków w podziemiach ko�cio³ów w tzw. �kryp-

tach� chowano zmar³ych, których wspó³cze�ni chcieli
w ten sposób uhonorowaæ. To piêkna, nie tylko polska,
ale europejska, chrze�cijañska tradycja, poniewa¿ �wi¹-
tynia jest bardzo godnym miejscem, ¿eby podkre�laæ
zas³ugi. A czy nasz sulejowski zabytek równie¿ jest miej-
scem spoczynku zacnych obywateli z minionych epok?

Prace archeologiczne prowadzone z niewielkim prze-
rwami w latach 1991 - 1992 i 2001 - 2002, da³y dokumen-
tacjê odno�nie krypt znajduj¹cych siê w naszym Ko�ciele.

Pod o³tarzem �w. Benedykta z 1645 roku znajdu-
je siê krypta, w której spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki
biskupa kijowskiego Zatemby. W grobie tym le¿y opat
nie wielkiego wzrostu, brunet, twarz ¿ó³ta, bez insy-
gniów w fioletowym p³aszczu. Pod drugim o³tarzem -
�w. Tomasza z roku 1664, na p³ycie nagrobnej, mo¿na
ledwo odczytaæ napis" Tu le¿y Marianna T�z domu

U CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓWU CYSTERSÓW

Rad�1630 r." W grobie spoczywa cia³o kobiety i naj-
prawdopodobniej cia³o jej dziecka. Mo¿na to wywnio-
skowaæ z wielko�ci cia³a i trumny.

Pod g³ównym o³tarzem krypcie spoczywaj¹ dwa cia-
³a, przypuszczalnie Starskiego po lewej stronie, za� po pra-
wej zakonnika w szatach biskupich w birecie na g³owie.

Prace badawcze w skrzydle zachodnim, przy naro¿-
niku kru¿ganka, ods³oni³y na g³êboko�ci 0,7 m relikty
dwóch szkieletów u³o¿onych na linii wschód - zachód.

Ko�ci jednego z nich zalega³y
pod fundamentami muru kru¿-
ganka, co mo¿e wskazywaæ na
nieszczê�liwy wypadek podczas
prac budowlanych.

W trakcie prac badawczych wewn¹trz Ko�cio³a
zinwentaryzowano dwie krypty do pochówku mni-
chów. Krypta w transepcie, do której wej�cie znajdu-
je siê w posadzce przed g³ównym o³tarzem, ma wy-
miary: 5,8 m/4,1 m., wysoko�æ sklepienia 2m. Posia-
da ona szyb wentylacyjny, wykuta jest w rumszu wa-
piennym, a �ciany i sklepienie wy³o¿one jest ceg³¹.
Druga krypta usytuowana jest w zachodniej czê�ci
nawy pó³nocnej. Wykonana z tego samego materia³y
budowlanego, co poprzednia. Wymiary krypty:4,5 m./
2,6m.,wysoko�æ 0,8 m. W kryptach tych pochowa-
nych jest oko³o 14 mnichów. Zmarli chowani byli
w drewnianych trumnach, z g³ow¹ na zachód, bez wy-
posa¿enia. Do czasów dzisiejszych zachowa³y siê je-
dynie fragmenty czaszek.

Grób odkryty w transepcie ma jamê grobow¹ o wy-
miarach 2m x 0,75m.Na fragmencie trumny zachowa³a
siê u³o¿ona z g³ówek gwo�dzi data 1789. Usytuowanie
grobu oraz jego konstrukcja w formie niewielkiej kryp-
ty wskazuj¹, ¿e zosta³ tu pochowany opat. W roku 1788
opatem sulejowskim wybrany zosta³ Victorinus Parow-
ski (lub Parnowski), a ju¿ trzy lata pó�niej jako opat
wystêpuje Joachim Mai. Prawdopodobnie w grobie tym
spoczywa opat Parowski.               Op.Bogumi³a Strojna

Prawdopodobnie grób opata Parowskiego q
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Zabytki sakralne naszego regionu -Ko�ció³ �w.
Ma³gorzaty, dawny klasztor Norbertanów i Sanktu-
arium Maryjne Matki Bo¿ej Zwiastowania, czyli:

Witów

Przed przybyciem norbertanów do Witowa ist
nia³ ju¿ tutaj ko�ció³ parafialny �w. Marcina.

Natomiast klasztor pod wezwaniem �w. Ma³gorzaty zo-
sta³ wybudowany w roku 1179 przez Vitusa z Chotla
herbu Janina, biskupa P³ockiego. Biskup Wit w czasie
swoich studiów w Pary¿u zapozna³ siê ze �w. Norber-
tem, wracaj¹c do Polski zabra³ ze sob¹ trzech zakonni-
ków, którzy mieli ¿yæ w ufundowanym przez Wita klasz-
torze. Norbertanie, zwani inaczej Premonstratensami
albo kanonikami regularnymi, to zakon za³o¿ony przez
�w. Norberta z Xanten w 1120 roku w pó³nocnej Fran-
cji. ̄ ycie zakonu opiera³o siê na regule �w. Augustyna
z Hippony nakazuj¹cej uwielbienie Boga przez modli-
twê, tak¿e w porze
nocnej, zachowanie
postu, milczenie
i pracê fizyczn¹.
Wa¿nym aspektem
dzia³alno�ci norber-
tanów w Witowie
by³a obs³uga oko-
licznych parafii.

Pomy�lny roz-
wój opactwa prze-
rwa³ najazd Tatarów, którzy w 1240 roku znisz-
czyli klasztor i wymordowali jego mieszkañców.
W 1265 roku po¿ar zniszczy³ klasztorne archi-
wum. Opat Szymon wyjedna³ wtedy u ksiêcia

Leszka Czarnego powtórne zatwierdzenie dawnych
przywilejów klasztornych.

W 1470 roku w czasie rz¹dów opata Marcina herbu
Jelita zespó³ klasztorny zosta³ otoczony murami obronny-
mi z basztami. Mury te dotrwa³y do XVIII wieku. Jedna
z baszt, pe³ni¹ca funkcjê bramy wjazdowej zachowa³a siê
do naszych czasów. W owych czasach budynki klasztoru
tworzy³y przylegaj¹cy do budynku ko�cio³a czworobok Na
pocz¹tku XVI wieku do klasztoru nale¿a³y wsie: Ka³ek,
K³udzice, Oprzê¿ów, Piekary, Rêczno, Stobnica, Witów, Za-
lesice. W wymienionych wsiach zakonnicy posiadali go-
spodarstwa rolne, karczmy oraz po kilka ³anów ziemi wy-
dzier¿awionej kmieciom. W 1657 roku w czasie "potopu"
szwedzkiego, król szwedzki Karol Gustaw, po zdobyciu
Piotrkowa obawiaj¹c siê epidemii za miejsce swego poby-
tu obra³ klasztor w Witowie. Niestety, Szwedzi z³upili klasz-
torny skarbiec, zniszczyli kilka budynków klasztornych oraz
czê�ciowo ko�ció³. W tym czasie opactwo by³o do�æ bied-
ne, po zniszczeniach wojennych przeprowadzono jedynie
konieczne remonty. Nowy ko�ció³ i klasztor wybudowa³
przeor Jakub Rychlewicz w 1677 roku. W 1710 roku, za
rz¹dów opata Franciszka Kraszewskiego, kanonika gnie�-
nieñskiego opactwo witowskie sta³o siê miejscem obrad
Trybuna³u Koronnego. Powodem przeniesienia obrad do
Witowa by³a panuj¹ca w Piotrkowie zaraza.

W 1738 roku opatem zosta³ przeor Aleksander Pieni¹-
¿ek. Za jego rz¹dów roze-
brano stary klasztor wraz
z ko�cio³em i ok. roku
1738 na tym samym miej-
scu stan¹³ zbudowany od
fundamentów nowy baro-
kowy ko�ció³. Dzie³o kon-
tynuowa³ od 1745 roku
opat Antoni Józef Kra-
szewski. Nowy ko�ció³
zosta³ konsekrowany
1 sierpnia 1784r. przez bi-
skupa adrateñskiego Au-
gustyna Koziorowskiego
pod wezwaniem �w. Ma³-
gorzaty i �w. Eustachego.

Upadek klasztoru
zbieg³ siê z rozbiora-
mi kraju. W 1797r.

dobra witowskie zosta³y zagrabione w procesie tzw.
sekularyzacji, a biblioteka i archiwum przewiezio-
ne do Warszawy. Po 1831r. znaczna ich czê�æ zo-
sta³a wywieziona do Cesarskiej Biblioteki Publicz-
nej w Petersburgu. Za rz¹dów ostatniego opata wi-
towskiego (od 1803 roku) Wojciecha Kamiñskiego
sprawami gospodarczymi zajmowa³ siê przeor Her-

autorc
artyku³u
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po�wiêcenie
sztandaru

Remont
W ZSP w Sulejowie zosta³ przeprowadzony trze-

ci etap termomodernizacji budynku polegaj¹cy na
kompleksowym remoncie kot³owni.

Zosta³y zainstalowane piece HEFa na eko-gro-
szek oraz pe³na automatyka. Poprawi³y siê równie¿
warunki obs³ugi tej kot³owni. Obecny dozór polega
na za³adowaniu paliwa i ustawieniu odpowiedniej
temperatury w urz¹dzeniach steruj¹cych. £¹czny
koszt tej inwestycji to 622 tys. z³ (I etap w 2003 r. -
200 tys. z³, II etap w
2005r. - 270 tys. z³,
III etap w 2007r. -
152 tys. z³). Prze-
prowadzenie re-
montu by³o mo¿li-
we dziêki WFO-
�iGW w £odzi, któ-
ry ³¹cznie udzieli³
340 tys. z³ po¿yczki (z tego
docelowo mo¿e byæ umo-
rzone 124 tys. z³).

Obecnie po zakoñczeniu III etapu termomoderni-
zacji oszczêdno�ci z tytu³u mniejszego zu¿ycia opa³u
jak równie¿ ograniczenia zatrudnienia palaczy wyno-
sz¹ ok. 70 tys. z³ rocznie w porównaniu do stanu po-
cz¹tkowego. Inwestycja powinna w ca³o�ci zwróciæ siê
w 2012 r. Dla mieszkañców Sulejowa wa¿ny jest fakt
znacz¹cego ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do at-
mosfery wynikaj¹cy z mniejszej ilo�ci spalanego pali-
wa jak równie¿ z lepszej sprawno�ci pieców c.o. Dziê-
ki remontowi zosta³ rozwi¹zany problem niskich tem-
peratur w szkole. Znacznie poprawi³a siê estetyka ca³e-
go budynku oraz nie ma problemów z przeciekaj¹cym
dachem. Zbigniew Sarlej

man Vogel. Natomiast kiedy zosta³o utworzone Ksiê-
stwo Warszawskie dobra witowskie wesz³y pod za-
rz¹d Izby Administracyjnej Dóbr Korony. Po zlikwi-
dowaniu autonomii Ksiêstwa Warszawskiego rz¹d ro-
syjski 14 czerwca 1819 roku zarz¹dzi³ likwidacjê
klasztoru. Od tej pory Witów by³ parafi¹ podleg³¹
w³adzy diecezjalnej. Funkcjê proboszcza przej¹³
ostatni opat ks. W. Kamiñski, a klasztor zamieszki-
wa³o jeszcze piêciu by³ych norbertanów. W 1821 roku
przy ko�ciele pozosta³ czworobok zabudowañ klasz-
tornych, z wy³¹czeniem piêtra Starego Opactwa, czyli
skrzyd³a wschodniego. Piêtro to otrzymali dzier¿aw-
cy. Podzielono tak¿e budynki gospodarcze, a zabu-
dowania klasztorne ulega³y coraz wiêkszej dewasta-
cji. W 1865r. ukazem carskim O uw³aszczeniu w³o-
�cian przejêto maj¹tek ko�cio³a.

Wtedy to ukszta³towa³ siê obraz zabudowañ ko�cielnych
znany nam dzisiaj, a liczne najazdy i po¿ary sprawi³y, ¿e nie
przetrwa³o do dzi� nic z pierwotnego, romañskiego wyposa-
¿enia opactwa Norbertanów w Witowie. Aktualny ko�ció³
jest pó�nobarokowy o jednolitym charakterze stylowym, orien-
towany, murowany z ceg³y, potynkowany, trzynawowy, ba-
zylikowy, z dwiema czworobocznymi wie¿ami w fasadzie
zach. mieszcz¹cymi miêdzy sob¹ kruchtê, a ponad ni¹ chór
muzyczny. Nawy trójprzês³owe, prezbiterium prostok¹tne tej
samej szeroko�ci, co nawa g³ówna. W przed³u¿eniu p³d. nawy
bocznej jest Kaplica Krzy¿a wykonana w drewnie; do kapli-
cy prowadz¹ a¿urowe, barokowe drzwi. W prezbiterium i na-
wie g³ównej sklepienie kolebkowe z lunetami. Nawy boczne
to kaplice po³¹czone arkadowymi przej�ciami a w nich bocz-
ne o³tarze: �w. Norberta, �w. Ma³gorzaty, �w. Augustyna i �w.
Eustachego. O³tarz g³ówny: w polu �rodkowym obraz Zwia-
stowania Pañskiego uznany za cudowny od 1735 roku, wy-
¿ej w glorii Go³êbica za� nad ni¹ Bóg Ojciec otoczony anio³-
kami. Przy kolumnach pos¹gi czterech ewangelistów, nato-
miast u góry na kolumnach bocznych pos¹gi �w. Augustyna
i �w. Norberta. W prezbiterium po obu stronach stalle oraz
ambona - lo¿a opata. W p³n. nawie bocznej chrzcielnica z mar-
muru z 1646 roku. Nad chrzcielnic¹ Tryptyk �w. Stanis³awa
z 1585 roku ze scenami ¿ycia i mêczeñstwa �wiêtych. Kon-
fesjona³y barokowe z okr¹g³ymi obrazami: �w. Jana Nepo-
mucena, �w. Marii Magdaleny, Dawida i �w. Ma³gorzaty. Chór
muzyczny, a na nim prospekt 32 g³osowych organów z 1785
roku. Ze wzglêdu na ogromne zniszczenie organy te od 1908r.
zast¹pione s¹ 12 g³osowymi.

25 marca 2007r. pod przewodnictwem ks. Arcybi-
skupa W³adys³awa Zió³ka uroczy�cie rekoronowano cu-
downy obraz Matki Bo¿ej Zwiastowania. Z inicjatywy
proboszcza ks. Grzegorza Gogola w ogrodzie parafial-
nym powsta³y �cie¿ki maryjne i grota Matki Bo¿ej.

oprac. Zdzis³aw Papiernik
fot. Damian Papiernik

 ZSP
      w  Sulejowie

qszko³a od strony boiska

Nowe piece Hefa p
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kontrolowane

picie
Bêd¹c kiedy� na

spotkaniu Anonimo-
wych Alkoholików
nie pamiêtam gdzie i kiedy, moj¹ uwagê zwróci³ cz³o-
wiek, który by³ na takim spotkaniu pierwszy raz. Jego
wypowied� zaczyna³a siê mniej wiêcej tak: mam na
imiê X i jestem alkoholikiem, przyszed³em tutaj, aby
z powrotem nauczyæ siê normalnie piæ. Nikt siê nie
zdziwi³ ani nie za�mia³, poniewa¿ bardzo du¿y od-
setek alkoholików na pocz¹tku swojej drogi trze�-
wienia my�li w³a�nie w taki sposób.

Niestety jest to niemo¿liwe. Za kim� kto przekro-
czy³ niewidzialny próg uzale¿nienia zatrzaskuj¹ siê
drzwi do �normalnego picia�. Nigdy ju¿ nie bêdzie
móg³ piæ w sposób kontrolowany. Role siê odwróci³y.
Teraz alkohol ma w³adze nad cz³owiekiem i lepiej nie
stawaæ do z góry przegranego pojedynku.

Bardzo wielu alkoholików w to nie wierzy, najczê-
�ciej na pocz¹tku swojej drogi trze�wienia. Pamiêtam jak
ja po miesi¹cu uczêszczania do AA chcia³em to spraw-
dziæ i wypiæ tylko jedno piwo. Obudzi³em siê rano nic nie
pamiêtaj¹c z poprzedniego wieczoru. Za miesi¹c spróbo-
wa³em jeszcze raz i jeszcze za miesi¹c. Za ka¿dym razem
ten sam efekt - picie do koñca. Nie rozumia³em wtedy
tego, bo nie naby³em jeszcze to¿samo�ci alkoholika, który
jest pokorny wobec choroby, na któr¹ cierpi. Nabycie tej
to¿samo�ci zajê³o mi jeszcze kilka miesiêcy ale ju¿ bez
podejmowania prób kto jest silniejszy. Bardzo pomocna
by³a terapia w zak³adzie lecznictwa odwykowego na któ-
r¹ zg³osi³em siê po trzeciej, nieudanej zreszt¹ próbie.

Do�wiadczenie pokaza³o mi, ¿e nie ma powrotu
do picia kontrolowanego. A do�wiadczenie w tym przy-
padku to nic innego jak suma pope³nionych b³êdów.

Nie jest to regu³¹, ¿e ka¿dy alkoholik, który przyj-
dzie siê leczyæ sprawdza kto jest silniejszy, on czy
alkohol. Znam ludzi, którzy od samego pocz¹tku
uwierzyli, ¿e tak jest i nigdy nie stawali do tego
pojedynku.

Bardzo niebezpieczny dla alkoholika jest etap,
w którym poddaje w w¹tpliwo�æ swój alkoholizm.
Zaczyna zastanawiaæ siê czy naprawdê jest alkoholi-
kiem, mo¿e jest to skutek tego, ¿e zacz¹³ siê leczyæ
i mu to wmówiono a on to zaakceptowa³. Przecie¿
nie pije rok, dwa - jak alkoholik mo¿e tyle nie piæ itp.
Dlatego jest to tak bardzo niebezpieczne bo istnieje
bardzo du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e podda siê pró-

bie i napije siê. Przegra tym razem i za ka¿dym nastêp-
nym. Jest to bardzo charakterystyczne dla alkoholików,
którzy "id¹ w zaparte", czyli sami bez grup Anonimo-

wych Alkoholi-
ków czy terapeu-
tów. Po d³u¿szym
czasie abstynencji
dochodz¹ do
wniosku, ¿e z nimi
wszystko w po-

rz¹dku. Ale którego� ranka budz¹ siê z my�l¹, ¿e jednak
co� nie tak, ¿e przecie¿ wczoraj albo, co gorsza dwa ty-
godnie temu chcia³em wypiæ tylko ma³y kieliszeczek bo
koledze urodzi³ siê syn. Co ja robi³em przez te dwa tygo-
dnie, gdzie jest telewizor i dlaczego ja �piê w butach?
A mia³ byæ tylko jeden kieliszek.

 Jest takie m¹dre przys³owie, ¿e dla alkoholika
jeden kieliszek to za du¿o, a wiadro za ma³o.

Marcin  AA

SPOTKANIA
Wtorek godz. 18.00 - Anonimowi Alkoholicy

�roda godz. 13.00 - 16.00 -Punkt Konsultacyjny (terapeuta)
Pi¹tek  godz. 18.00 - terapeuta i grupa wsparcia
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"W ciep³ej bo¿onarodzeniowej atmosferze"
18 grudnia 2007 r. tradycyjnym zwyczajem w SP

Nr 2 w Sulejowie go�cili�my na wieczerzy wigilijnej
starszych mieszkañców Osiedla Podklasztorze i wsi
Owczary. Zaproszeni go�cie na czele z Burmistrzem
Stanis³awem Bary³¹, Przewodnicz¹cym Komisji
O�wiaty Jackiem Ciapa³¹ i Radnym Adamem Stobiec-
kim obejrzeli spektakl jase³kowy, którego g³ównym
przes³aniem by³a mi³o�æ do drugiego cz³owieka.

Przedstawienie zosta³o przygotowane przez uczniów
klasy V pod kierunkiem Pañ I. Cierlik i B. Tarnawskiej.
Podczas kolacji wigilijnej przygotowanej przez pracow-
ników szko³y mi³¹ i rodzinn¹ atmosferê budowa³o wspól-
ne kolêdowanie.

Dyrektor szko³y i Rada Pedagogiczna serdecznie
dziêkuje wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do
przygotowania tradycyjnej uroczysto�ci wigilijnej.
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SULEJOWSKIE GIMNAZJUM �TRZYMA FORMÊ�
Z pocz¹tkiem 2007 r. nasze gimnazjum przyst¹-

pi³o do trzyletniego ogólnopolskiego programu
"Trzymaj formê", którego patronatem obj¹³ Instytut
¯ywno�ci i ̄ ywienia Ministerstwa Edukacji i Mini-
sterstwa Sportu. Za³o¿eniem tego przedsiêwziêcia
jest edukacja w zakresie trwa³ego kszta³cenia proz-
drowotnych nawyków w�ród m³odzie¿y szkolnej
poprzez promocjê zasad aktywnego stylu ¿ycia i zbi-
lansowanej diety.

Realizacjê programu podjêli: dyrekcja szko³y,
nauczyciele, m³odzie¿ gimnazjalna, pracownicy
s³u¿by zdrowia. Do tego przedsiêwziêcia zostali w³¹-
czeni tak¿e rodzice, poniewa¿ oni jako pierwsi
kszta³tuj¹ nawyki ¿ywieniowe oraz styl ¿ycia swo-
ich dzieci. Specjalnie dla nich w bie¿¹cym roku
szkolnym zorganizowane zosta³o spotkanie z leka-
rzem p. Ew¹ Kuligowsk¹, na którym omawiane by³y
nastêpuj¹ce zagadnienia:
=znaczenie I i II �niadania (warunek
prawid³owego funkcjonowania orga-
nizmu ucznia)
=rola poszczególnych produktów
¿ywno�ciowych w rozwoju m³odego
organizmu
=aktywny wypoczynek, ruch fizycz-
ny i rekreacja

M³odzie¿ gimnazjalna aktywnie
uczestniczy w tym programie. Dwu-
krotnie ju¿ odby³y siê w naszej szkole
pokazy zdrowej ¿ywno�ci. Uczniowie
na forum ca³ej spo³eczno�ci szkolnej
przygotowywali kanapki na drugie �nia-
danie, po¿ywne i warto�ciowe sa³atki
oraz surówki. Prezentowali zestawy æwiczeñ gimna-
styki porannej dla dziewcz¹t i ch³opców w rytm ulu-
bionych utworów muzycznych. Nauczyli siê tak¿e ob-
liczaæ swoje BMI (Body Mass Index) wed³ug wzoru:

i poznali zakres prawid³owych warto�ci.
Pokazy zakoñczy³y siê degustacj¹ "ma³ych dzie³ ku-

linarnych" i cieszy³y siê du¿ym uznaniem uczestników.
Wszyscy wiemy jak wa¿ne jest to co spo¿ywamy,

czy dostarczamy organizmowi odpowiednich substancji

od¿ywczych i czy unikamy tych szkodliwych. Dlatego na
ostatnich zebraniach z rodzicami wychowawcy wraz
z uczniami zaprezentowali wiadomo�ci dotycz¹ce nowe-
go znakowania ¿ywno�ci GDA oraz zachêcali rodziców
do wnikliwego zainteresowania siê zbilansowan¹ diet¹ swo-
ich dzieci. Uczniowie poszczególnych klas przygotowali
tematyczne plakaty, plansze a nawet prezentacje multime-
dialne, które bardzo podoba³y siê rodzicom.

Program "Trzymaj formê" zamierzamy tak¿e re-
alizowaæ podczas ferii zimowych, prowadz¹c ró¿ne
zajêcia sportowe i rekreacyjne w szkole.
W tym roku szkolnym planujemy jeszcze:
=zrealizowaæ projekt: �W zdrowym ciele zdrowy
duch� pod nadzorem nauczycieli w-f
=dokonaæ zmiany asortymentu artyku³ów sprzeda-
wanych w sklepiku szkolnym
=udzia³ w konkursie plastycznym na logo tego programu.

Program ten bêdziemy kontynuowaæ w roku
szkolnym 2008/2009 i mamy nadziejê, ¿e nasz entu-
zjazm do "trzymania formy" udzieli siê ca³ej spo³ecz-
no�ci naszego miasta.

Koordynator o�wiaty zdrowotnej - Dorota Cel,
Pielêgniarka szkolna - Barbara Królik

             
Masa cia³a (kg)BMI =

              Wzrost 2  (m2)
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Nowe kierunki nauczania
Od 1 wrze�nia br. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-

nych w Sulejowie wzbogaci siê o nowe szko³y tj. tech-
nikum, szko³ê zawodow¹ i policealn¹. Pozytywn¹
opiniê kszta³cenia zawodowego w Sulejowie wyrazi-
³o Kuratorium O�wiaty w £odzi oraz Powiatowa Rada
Zatrudnienia w Piotrkowie Tryb. W technikum m³o-
dzie¿ bêdzie mog³a siê kszta³ciæ w zawodach: tech-
nik pojazdów samochodowych i geodeta. Szko³a
policealna bêdzie dawa³a szansê zdobycia zawodu
technika rolnika i technika agrobiznesu w syste-
mie zaocznym oraz dietetyka w systemie dziennym.
W zasadniczej szkole zawodowej m³odzie¿ bêdzie
przygotowywana do zawodów: murarza, hydrauli-
ka, sprzedawcy i operatora maszyn skrawaj¹cych.

Kierunki kszta³cenia nowo powo³ywanych szkó³
wychodz¹ naprzeciw potrzebom rynku pracy i powin-
ny byæ atrakcyjne dla m³odzie¿y gimnazjalnej Sule-
jowa i okolic. Mi³o nam bêdzie równie¿ go�ciæ ab-
solwentów gimnazjów Trybunalskiego Grodu. Aktu-
alny jest równie¿ nabór do liceum ogólnokszta³c¹-
cego dla m³odzie¿y i doros³ych. Mo¿liwo�æ zdoby-
cia przez naszych uczniów bezp³atnego prawa jazdy
kat. B. wzbogaca ofertê szko³y.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce dodatkowych
klas dostêpne s¹ w sekretariacie szko³y ul. Milejow-
ska 21 lub pod tel. (044) 616 21 99.

Dyrektor szko³y:
Stanis³aw Ból

Czyje imiê winna nosiæ SP Nr 2 w Sulejowie?
Dyrektor szko³y i Rada Pedagogiczna w porozumie-

niu z Rad¹ Rodziców i Samorz¹dem Uczniowskim roz-
poczê³a w r. szk. 2007/2008 procedurê nadania imienia.

Przedsiêwziêcie to wymaga starannego przygotowa-
nia i g³êbokiego przemy�lenia. Czyje imiê winna nosiæ
Szko³a Podstawowa Nr 2 w Sulejowie? Która postaæ
historyczna, który przedstawiciel z krêgu kultury mo¿e
stanowiæ wzór do na�ladowania dla naszej m³odzie-
¿y? Ze wzglêdu na donios³o�æ tej¿e kwestii zwracamy siê
do wszystkich mieszkañców Sulejowa i organizacji lo-
kalnych z pro�b¹ o udzia³ w wyborze patrona szko³y.

Kandydatem mo¿e byæ np.:
q Kazimierz Sprawiedliwy
q W³adys³aw £okietek
q Królowa Jadwiga

q ?
Jednocze�nie informujemy, ¿e urny do g³osowa-

nia zostan¹ wystawione w dniu 3 marca 2008 r. w:
aUrzêdzie Miasta
aSzkole Podstawowej Nr2
aMiejskiej Bibliotece Publicznej
asklepach na terenie osiedla Podklasztorze

Zbieranie kandydatur na patrona szko³y trwaæ bêdzie
do koñca kwietnia 2008r., a wyniki g³osowania zostan¹
og³oszone do 15 maja 2008r w w/w placówkach.

Dyrektor Szko³y i Rada Pedagogiczna

aFundacja �Obiekt Zabytkowy Opactwo Cy-

stersów� w Sulejowie. Celem Fundacji jest przywró-
cenie �wietno�ci naszej per³y romañskiej architektury.

Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cyster-
sów w Sulejowie, Numer KRS 0000097795

aMiejsko Gminny Klub Sportowy �Skalnik�
Sulejów.  Celam Klubu jest realizacja zadañ rozwi-
jaj¹cych kulturê fizyczn¹ i sport  w�ród mieszkañ-
ców miasta i gminy Sulejów. Konto bankowe:

BSZP O/Parady¿ f/Sulejów
93 89730003 0020 0331 0226 0001
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Nasze organizacje PO¯YTKU PUBLICZNEGO


