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Mili Moi,
Rada Miejska w Su-

lejowie ustanowi³a nowy
herb naszego miasta,
o czym pisali�my w mar-
cu. Zatem stary herb,
z XIV wieku, który by³ na
naszej ok³adce, zast¹pili-
�my najbardziej rozpozna-
walnym sulejowskim za-
bytkiem.

A mo¿e umie�ciæ tam
co� innego? Czekamy na
Wasze propozycje.

  Teresa Sarlej
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16 Robert Stêpieñ w roli W³adys³awa Jagie³³y (w zbroi)
podczas obchodów 600. rocznicy pobytu króla w Sulejowie
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Teresa
Sarlej

Poczet
sulejowski
zdoby³
GRUNWALD

W �redniowieczu dominuj¹c¹ rolê w wojsku pol-
skim odgrywa³a jazda z³o¿ona z rycerzy. Najmniej-
sze jednostki organizacyjne jazdy to konne poczty
(zazwyczaj trzech rycerzy), a kilka pocztów tworzy-
³o wiêksze jednostki, jakimi by³y chor¹gwie.

13 lipca, zamieniaj¹c konie na rowery, wyruszy³
z Sulejowa poczet czterech �rycerzy�. W Wolborzu
do³¹czyli�my do rowerzystów z Wolborskiego Towa-
rzystwa Kultury i Turystyki tworz¹c �chor¹giew�,
która postanowi³a zdobyæ Pola Grunwaldu. Razem
27 �mia³ków w ci¹gu 5 dni pokona³o rowerami 328
km, staczaj¹c walkê z wyj¹tkowym upa³em. Na ca³ej
trasie przejazdu, która prowadzi³a szlakiem króla W³.
Jagie³³y, byli�my serdecznie witani i podziwiani.

Ju¿ w Lubochni czeka³y na nas w³adze gminy
i pyszne �niadanie. Po po³udniu dojechali�my na
pierwszy nocleg do Skierniewic. Do wieczora rege-
nerowali�my si³y na miejscowym k¹pielisku. Nastêp-
nego dnia (wyjazd o godz. 5.30!) piaszczystymi duk-
tami Puszczy Bolimowskiej dotarli�my do Czerwiñ-
ska, gdzie spali�my w starym klasztorze Salezjanów
(z 1155 roku czyli rówie�nik naszego Podklasztorza).
Nastêpny dzieñ � Raci¹¿, a w przeddzieñ bitwy po-
konali�my 90-kilometrow¹ trasê Raci¹¿-D¹brówno.
Po drodze z³apa³a nas ulewna burza, ale po dwóch
godzinach znów by³ upa³ i odpoczywali�my w cie-
niu zamku krzy¿ackiego w Dzia³dowie. 17 lipca do-

tarli�my wreszcie na pola grunwaldzkie. Insceniza-
cja bitwy w 40-stopniowym upale i t³umy uczestni-
ków pobudza³y wyobra�niê o okrucieñstwie walki
sprzed 600 laty. Rycerze padali pod ciosami przeciw-
nika, ale i mdleli przegrzani w ciê¿kich zbrojach.

Na szczê�cie obecnie, na pole bitwy wje¿d¿a³y
karetki pogotowia i nieprzytomni bohaterowie tra-
fiali do szpitala polowego.

My jako� z upa³em sobie poradzili�my, od tem-
peratury pêk³a tylko jedna dêtka, która zosta³a spraw-
nie wymieniona.

Po bitwie kto ¿yw ruszy³ w drogê powrotn¹ ni-
wecz¹c wszelkie plany organizatorów co do spraw-
nego opuszczenia terenu. Poruszaj¹c siê na rowerach
byli�my najbardziej mobilni. Miêdzy stoj¹cymi w ki-
lometrowych korkach samochodami, trochê po polu
kukurydzy, trochê miedz¹� i jako� wrócili�my do
D¹brówna, a stamt¹d do Sulejowa.

Wyprawê rowerow¹ przygotowa³a prezes
WTKiT Jadwiga Banaszkiewicz z mê¿em, bêd¹cym
zarazem najstarszym uczestnikiem rajdu (72 lata).

Zmagania na warmiñskich polach (k. Grunwal-
du) odbywaj¹ siê corocznie, ale ten rok jest szcze-
gólny z dwóch powodów. Po pierwsze obchodzimy
600. rocznicê bitwy. Po drugie, na grunwaldzkich
polach ukoñczono prace konserwatorskie finansowa-
ne z Funduszy Europejskich niebagateln¹ (!) kwot¹
wysoko�ci 17,605 milionów z³.

Na zdjêciu poczet sulejowski, od lewej: Zbigniew
Sarlej, Teresa Sarlej, Leszek Biñkow-
ski (wcielony do pocztu z Szynczyc)
i Jerzy Andryszkiewicz,

Nowe Liceum
Od 1 wrze�nia zosta³a utworzona w Zespole

Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sulejowie nowa klasa
liceum o profilu sportowo - obronnym.

Oprócz lekcji ogólnokszta³c¹cych znajd¹ siê te¿
zajêcia p³ywania i karate oraz szkolenie spadochro-
nowe wraz z pilota¿em.

Stanis³aw Ból

 ZSP
      w  Sulejowie
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Aby godnie
i wiarygodnie odegraæ
rolê �redniowiecznego
W³adys³awa Jagie³³y
wspó³czesny mie-
szkaniec Podklasztorza
musia³ zaanga¿owaæ

wiele si³, �rodków, wolnego czasu i cierpliwo�ci.
Potrzebny by³ odpowiedni ubiór, trzeba by³o

nauczyæ siê go nosiæ, a przede wszystkim jechaæ
w nim konno. No i z tego konia jeszcze trzeba potem
zsi¹�æ razem ze zbroj¹�

Aby wkomponowaæ strój w epokê nale¿a³o
znale�æ osobê, która potrafi wiernie odwzorowaæ
zbroje oraz ubiór z tego okresu. Ró¿ne elementy
garderoby pochodz¹ z ró¿nych czê�ci Polski,
nierzadko oddalonych od siebie o kilkaset
kilometrów. Wiele k³opotu sprawi³y buty, których
uszycie stanowi³o wyzwanie nawet dla
najwprawniejszych szewców. Pomocne okaza³y siê
rady historyków - pasjonatów, m. in. p. Piotra Gajdy.

Strach przed koniem - 450 kilogramowym
olbrzymem - pomog³a pokonaæ instruktorka jazdy
konnej p. Justyna Kugla - Owczarska. Wa¿nym
elementem kursu by³o przyzwyczajenie konia do
zbroi, która wa¿¹c 30 kilogramów stanowi³a

  Robert Stêpieñ  ze
swoj¹ zbroj¹q

Rola Króla

Podczas obcho-
dów 600-lecia bitwy
pod Grunwaldem
w Sulejowie w postaæ
króla wcieli³ siê pan Ro-
bert Stêpieñ.

dodatkowe obci¹¿enie. Z tego powodu naukê nale¿a³o
rozpocz¹æ pó³ roku wcze�niej.

Jako rodzina odtwórcy roli króla cieszymy siê
z mo¿liwo�ci bliskiego spotkania z histori¹ i ze
sztuk¹. Wziêcie udzia³u w tak zacnym
przedsiêwziêciu to dla nas wyró¿nienie.

Justyna Stêpieñ

Nowe stowarzyszenieNowe stowarzyszenieNowe stowarzyszenieNowe stowarzyszenieNowe stowarzyszenie
Z inicjatywy Zygmunta Nowa-

kowskiego powstaje �Lokalna Organi-
zacja Turystyczna Sulejów i Okolice�.

Prezesem zosta³ Zdzis³aw
Górny, jego zastêpcami Krzysztof Bojarczuk i Zyg-
munt Nowakowski, skarbnikiem Justyna Kugla �
Owczarska, a sekretarzem Milena Pawlik.

Celem nowego stowarzyszenia jest szeroko ro-
zumiany rozwój turystyki w naszym regionie.

Krzysztof Bojarczuk
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Informacja z inwestycji drogowych na dzieñ
25.08.2010r.

Drogi na terenie miasta i gminy Sulejów w po-
przednich dziesiêcioleciach by³y bardzo zaniedba-
ne. Ostatnio stan nawierzchni dróg poprawia siê.

Tylko w tym roku mimo trudnych warunków at-
mosferycznych u³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹ na
11 odcinkach, tj. na ponad 6 km. S¹ to drogi:
l Przyg³ów - ul. Poprzeczna
lPrzyg³ów - ul. Przyg³ów Las
lZalesice Kolonia
lPiotrów
lW³odzimierzów - ul. Polanka
lSulejów - ul. Basztowa
lSulejów - ul. K. Sprawiedliwego
lSulejów - ul. Ogrodowa
lSulejów - ul. W. Jagie³³y
lPoniatów - ul. Klonowa
lNowa Wie�
Aktualnie jest w trakcie og³aszania przetargów lub ju¿
w budowie kolejne 13 odcinków o d³ugo�ci ok. 10 km.

Referat Infrastruktury i Rozwoju

 20-27 czerwca 2010 w Sulejowie odby³ siê, pod
honorowym patronatem Przewodnicz¹cego Sejmi-
ku Województwa £ódzkiego Pana Marka Mazura

I MIÊDZYNARODOWY PLENER MALARSKI
W plenerze wzieli udzia³ arty�ci - malarze z Polski -

z  regionu ³ódzkiego, Czech i Litwy. Inspiracj¹ i okazj¹
do dzia³añ twórczych by³y uroczyste obchody 600-lecia
bitwy pod Grunwaldem organizowane przez Gminê Su-
lejów w ramach obchodów wo-
jewództwa ³ódzkiego. Robocza
wystawa poplenerowa odby³a
siê 27 czerwca.

III Ogólnopolski Zlot
Motocyklowy S³u¿b
Mundurowych

12 czerwca do Sulejowia
przyby³o ponad 100 motocyklistów z ca³ej Polski pod
has³em: �600 lat pó�niej". Uczestników przywita³
Augustyn Wêgrzyn O. Cist. oraz Burmistrz Sulejo-
wa Stanis³aw Bary³a

Motocykli�ci przejechali ulicami Sulejowa
w barwnym korowodzie, a nastêpnie udali siê do

Piotrkowa Tryb., gdzie zostali przywitani m.in. przez
Przewodnicz¹cego Sejmiku Województwa £ódzkie-
go Marka Mazura.

Festyn Rodzinny PODKLASZTORZE 2010
Tradycyjnie 15 sierpnia w ko�ciele opactwa cy-

stersów w Podklasztorzu jest �Odpust�. Oprócz uro-
czysto�ci religijnych (wiêcej na str. 12) temu �wiêtu
towarzyszy³ te¿ festyn rodzinny.  Na dziedziñcu klasz-

tornym by³y pokazy walk rycerskich i pre-
zentacje rzemie�lników.

Wystêpowa³y zespo³y disco polo VIP,
WEEKEND i LUKASH oraz kapela rocko-
wo-bluesowa MR WILDE. Podziwiano po-
kaz tañca towarzyskiego w wykonaniu Anny
Lewiñskiej i Micha³a Krawczyka.

Mi³o�nicy czynnego wypocznku wzili
udzia³ w rodzinnym rajdzie rowerowym
mimo padaj¹cego deszczu.

Policjanci z Piotrkowa i Sulejowa zapreznetowa-
li swoje radiowozy i motocykle, a  OSP w Sulejowie
sprzêt stra¿acki.

W niedzielê w ko�ciele opactwa Cystersów odby³ siê
koncert Józefa Skrzeka wraz z zespo³em górali beskidz-
kich �Wa³asi� w ramach XI Wêdrownego Festiwalu Fil-
harmonii £ódzkiej �KOLORY POLSKI�. Multiinstru-
mentalista, wokalista i kompozytor koncertuj¹cy od lat
70. z bluesrockowym zespo³em SBB, zaprezentowa³ tym
razem �Kantatê Maryj¹� oraz kompozycje w³asne do s³ów
m. in. Karola Wojty³y. Koncert tak bardzo podoba³ siê
publiczno�ci, ¿e arty�ci bisowali a¿ cztery razy.

Festynowym atrakcjom towarzyszy³a m.
in. wystawa potraw ko³a gospodyñ  wiej-
skich z Bia³ej.

Honorowy patronat nad ca³o�ci¹ impre-
zy obj¹³ Przewodnicz¹cy Sejmiku Woje-
wództwa £ódzkiego Marek Mazur, który
ufundowa³ g³ówn¹ nagrodê - rower.

Ksi¹¿ka o Grunwaldzie
Ukaza³y siê ju¿ w formie ksi¹¿kowej

"Materia³y z sesji  popuralnonaukowej z okaji ob-
chodów 600 - lecia bitwy pod  Grunwaldem", która
odby³a siê w kwietniu w Sulejowie.

Zainteresowanych zapraszamy do Bibliotek na te-
renie gminy, MOKu lubdo Referatu Promocji w  UM.

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

e-mail: um.@sulejow.pl
tel.(044)61 02 501

Urz¹d Miejski
ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
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Przypadaj¹ca w tym roku 71. rocznica bombar-
dowañ Sulejowa to dobry moment, aby ostatecznie
rozstrzygn¹æ kwestiê, kto ponosi odpowiedzialno�æ
za wrze�niow¹ gehennê mieszkañców naszego mia-
sta. Tym razem spojrzenie nieco odmienne, bowiem
niniejszy artyku³ niemal w ca³o�ci zosta³ napisany
w oparciu o archiwalia niemieckie, dotychczas nie-
publikowane w Polsce.

Nalot na SulejówNalot na SulejówNalot na SulejówNalot na SulejówNalot na Sulejów

Czê�æ pierwsza
NalotNalotNalotNalotNalot

W poniedzia³ek 4. IX 1939 r. dla wielu osób w Su-
lejowie �wiat siê skoñczy³. Po po³udniu nad miasto
nadlecia³y samoloty z niemieckiej 4. Floty Powietrz-
nej (dowódca Aleksander Lohr, szef sztabu Gunter
Korten), nale¿¹ce do Lotnictwa Specjalnego Przezna-
czenia (dowódca Wolfram von Richtchofen). W sk³ad
tej jednostki, której zadaniem by³o wsparcie naziem-
ne g³ównego uderzenia 10 Armii niemieckiej wcho-
dzi³y: I. grupa 76. pu³ku my�liwskiego, II grupa ude-
rzeniowa 2. pu³ku szkolnego, I. grupa 2. pu³ku bom-
bowców nurkuj¹cych, I. grupa 76 pu³ku bombowców
nurkuj¹cych, 77 pu³k bombowców nurkuj¹cych
i 1 eskadra 124 dywizjonu dalekiego rozpoznania.

Pierwsza fala niemieckich samolotów nale¿¹cych
do I. grupy 76. pu³ku bombowców nurkuj¹cych (I./StG
76), któr¹ dowodzi³ kapitan Walter Siegel zaatakowa-
³a Sulejów ok. godz. 17.20. Formacja ta licz¹ca 29 dwu-
osobowych samolotów typu Junkers Ju-87 B zwanych
popularnie �Stukasami� wystartowa³a z lotniska w Li-
gocie Dolnej (niem. Nieder-Ellguth) na �l¹sku (czas
lotu bojowego: 16.35-18.05). Niemieckie bombowce
pierwszej fali nie by³y os³aniane przez my�liwce, co
potwierdzi³o wielu naocznych �wiadków w Sulejowie
wspominaj¹c jedynie o 27 bombowcach.

Kilka minut pó�niej nad Sulejowem pojawi³o siê
kolejnych 31 �Stukasów� dowodzonych przez majo-
ra Oskara Dinorta nale¿¹cych do I. grupy 2. pu³ku
bombowców nurkuj¹cych (I./StG 2 �Immelmann�),
które równie¿ przylecia³y z Ligoty Dolnej (czas lotu
bojowego: 16.40-18.15). Tym razem w eskorcie le-
cia³o te¿ 7 samolotów my�liwskich typu Messersch-
midt Bf 109D nale¿¹cych do I grupy 2. pu³ku nisz-
czycielskiego (I./ZG 2) dowodzonych przez jej do-
wódcê kapitana Johannesa Gentzena.

Ostatni¹ falê ataku stanowi³y 23 �Stukasy� z I. i II.
Grupy 77 pu³ku bombowców nurkuj¹cych prowadzone
przez dowódcê I. grupy kapitana Clemensa Grafa von
Schonborn-Wiesentheida, które stacjonowa³y na �l¹skich

lotniskach w Ottmuth i Neudorf (czas lotu bojowego:
I. grupa � 17.00-18.30, II. Grupa � 17.15-18.45). Sku-
teczno�æ nalotu mia³ stwierdziæ samolot rozpoznaw-
czy Do 17P z klucza sztabowego 77 pu³ku bombow-
ców nurkuj¹cych (Stab./StG 77). Os³onê formacji sta-
nowi³o 9 samolotów my�liwskich typu Messerschmidt
Bf 109E-3 nale¿¹cych do I. grupy 76. pu³ku my�liw-
skiego (I./JG 76), dowodzonych przez dowódcê grupy
kapitana Wilfrieda von Muller-Rienzburga.

Bombowce z niemieck¹ precyzj¹, klucz za klu-
czem, bez przeciwdzia³ania ze strony polskiej obro-
ny przeciwlotniczej, zrzuci³y na miasto 249 bomb
typu SC 500 i SC 250 o ³¹cznym tona¿u 83 ton. Nie-
rzadkie by³y te¿ przypadki ostrzeliwania uciekaj¹-
cych ludzi z broni pok³adowej. Po zrzuceniu bomb
niemieckie samoloty odlatywa³y w kierunku Strze-
lec, gdzie kr¹¿y³y w oczekiwaniu na pozosta³e bom-
bowce. W ten sposób u³atwia³y te¿ przeprowadze-
nie ataku nastêpnym grupom Stukasów, które nadla-
tywa³y od strony K³udzic.

Przez wtorek i �rodê Sulejów nadal by³ bombar-
dowany i zosta³ ostrzelany przez artyleriê, a w czwar-
tek wkraczaj¹cy do miasta Niemcy z premedytacj¹
podpalili szereg budynków. Wg ró¿nych szacunków
dzia³ania te spowodowa³y �mieræ od 700 do 1200
osób, w sporej czê�ci uciekinierów z innych miast
(g³ównie z Piotrkowa i Wielunia), a tak¿e zniszcze-
nie Sulejowa w 70-80 %. Niektóre ulice � zw³asz-
cza w centrum � zosta³y zniszczone w 100 %, jak
np. Rynek, ul. Nadrzeczna, czy ul. Krakowska, a nie-
które pozosta³y niemal nietkniête (np. Podkurnêdz,
Kopalnia Dolna czy ul. Milejowska).

Nasuwa siê pytanie, co by³o przyczyn¹ takiego ter-
rorystycznego w swych skutkach nalotu? Przegl¹daj¹c

wspomnienia niemieckich lotników, archiwalia Krieg-
sarchiv/Militararchiv we Freiburgu oraz liczne relacje
polskie, doszed³em do wniosku, ¿e bezpo�redni¹ przy-
czyn¹ uderzenia Luftwaffe na Sulejów by³ jednak atak
na polskie wojska, przesuwaj¹ce siê zza Pilicy do la-
sów lubieñskich na spotkanie niemieckiego XVI Kor-

Pó³nocna strona rynku, Sulejów 1940r.



SULEJ  nr  44, wrzesieñ`2010

� 6 �

 

pusu Pancernego z 10 Armii uderzaj¹cego od Radom-
ska w stronê Piotrkowa Tryb. i dalej na Warszawê. Nie-
mieckie samoloty rozpoznawcze kr¹¿y³y nad miastem
w dn. 2., 3. i 4. IX przed po³udniem, a ich za³ogi mel-
dowa³y, ¿e przez most na Pilicy maszeruj¹ liczne ko-
lumny polskiej kawalerii (chodzi³o o pododdzia³y Wi-
leñskiej Brygady Kawalerii, które przemieszcza³y siê
przez Sulejów w dn. 3. IX.), ponadto dwa samoloty
zameldowa³y, ¿e zosta³y ostrzelane przez polsk¹ obro-
nê przeciwlotnicz¹ nad Sulejowem.

Polskie �ród³a w pe³ni po-
twierdzaj¹ taki przebieg wy-
padków, choæ nasi publicy�ci
pisz¹cy na ten temat usi³owali
udowodniæ zupe³nie co� inne-
go. Kilka relacji Sulejowian,
zebranych w ró¿nym czasie,
mówi o zabitych polskich ¿o³-
nierzach w okolicy Rynku
i dworca kolejki w¹skotorowej
przy ul. Piotrkowskiej. Trzy re-
lacje mówi¹ wprost o cz³on-
kach sulejowskiego �Strzelca�,
którzy w niedzielê 3.IX. strze-
lali do przelatuj¹cych samolotów niemieckich z dachu
domu przy ul. Górnej 1. Najciekawsz¹ z nich jest jednak
wspomnienie Jana Rado¿yckiego z 76 pp, który jasno
stwierdzi³, ¿e ze swoim ckm-em ustawionym na wzgó-
rzu ponad ul. Klasztorn¹ mia³ za zadanie zabezpiecze-
nie przeprawy mostowej na Pilicy w Sulejowie. Nieste-
ty, niemieckie samoloty pojawi³y siê nad miastem tak
nagle, a si³a ataku by³a tak niszcz¹ca, ¿e polscy ¿o³nierze
nie otwieraj¹c ognia porzucili ckm-y i skryli siê bez³ad-
nie w pobliskim kartoflisku.

Czê�æ druga
Zbrodnia i � kara?

Tu pojawia siê drugie pytanie � kto odpowiada za
wydanie rozkazu do ataku na Sulejów? Choæ polscy hi-
storycy i publicy�ci pisz¹cy na ten temat (m.in. B. Bojar-
ska, J. Góral, Z. Papiernik, J. Kisson-Jaszczyñski) g³ów-
nym winowajc¹ okrzyknêli majora O. Dinorta, bazuj¹c
na jego wspomnieniach opublikowanych w ksi¹¿ce
A. Kesselringa �Unsere Flieger uber Polen �� to, po
przestudiowaniu dostêpnych materia³ów �ród³owych ar-
chiwum we Freiburgu, uwa¿am, ¿e tak nie jest. Dinort,
przed wojn¹ znany pilot sportowy i zagorza³y nazista,
napisa³ swe wspomnienia �pod publiczkê�, na potrzeby
goebbelsowskiej propagandy, mo¿e nawet na rozkaz
prze³o¿onych. �wiadczy o tym m.in. fakt, ¿e dyskretnie
pomin¹³ milczeniem swój ma³o chwalebny pierwszy lot
bojowy nad Polsk¹. Otó¿ 1.IX 1939 r. jego grupa startu-

j¹c rano z lotniska w Ligocie Dolnej mia³a zbombardo-
waæ polskie samoloty na lotnisku w Balicach pod Krako-
wem. Dinort prowadz¹c swoich ludzi zgubi³ siê w chmu-
rach i wyl¹dowa³ 300 km dalej na po³udnie, tj. w Brnie
(sic!). Do swojej jednostki powróci³ dopiero nastêpnego
dnia. Nie oznacza to jednak, ¿e wszystko co napisa³ jest
nieprawd¹. Poza tym, choæ Dinort by³ najwy¿szym rang¹
dowódc¹ Luftwaffe nad Sulejowem, to jednak dowodzi³
dopiero drug¹ fal¹ ataku.

Uwa¿am, ¿e decyzji takiej nie mogli podj¹æ te¿
dowódcy pierwszej
i trzeciej fali nalotu, tj.
kapitanowie W. Siegel,
sk¹din¹d niechlubnie
ws³awiony bombardo-
waniem Wielunia o �wi-
cie 1.IX., ani tym bar-
dziej C. G. v. Schon-
born-Wiesentheid. Jesz-
cze mniej prawdopo-
dobne jest, aby rozkaz
taki pad³ z ust którego�
z dowódców my�liw-
ców tj. kapitana J. Gent-

zena (notabene najlepszego niemieckiego pilota my-
�liwskiego w czasie kampanii wrze�niowej � 7 zwy-
ciêstw powietrznych) lub kapitana W. v. Muller-Rien-
zburga, bowiem oni odpowiadali jedynie za eskortê
bombowców, poza tym w chwili nalotu nie byli bez-
po�rednio nad Sulejowem, wiêc nie widzieli, co siê
tam dzieje i nie mogli wybraæ celów do zbombardo-
wania. My�liwce Gentzena kr¹¿y³y nad lasem lubieñ-
skim, gdzie zosta³y ostrzelane przez polsk¹ artyleriê
plot znajduj¹c¹ siê we wsi �Lacy� (chodzi o £azy, ale
niemieckie �ród³a nie wspominaj¹ o które), a grupa
v. Mullera-Rienzburga rozpoznawa³a polskie jednost-
ki na przedpolu Piotrkowa.

Dowódc¹ 77 pu³ku bombowców nurkuj¹cych by³
pu³kownik Gunter Schwartzkopff, nazywany przez
podkomendnych �ojcem Stukasów�. Ponadto O. Di-
nort w swoich wspomnieniach kilkakrotnie wspomi-
na³, ¿e meldowa³ siê �pu³kownikowi Baierowi�. Eber-
hard Baier dowodzi³ 2 pu³kiem szkolnym (LG 2) i by³
najwy¿szym stopniem oficerem Luftwaffe na lotnisku
w Ligocie Dolnej. W moim przekonaniu ¿aden z nich
nie wyda³ rozkazu o zbombardowaniu Sulejowa, gdy¿
jeden wchodzi³by w kompetencje drugiego, wydaj¹c
rozkazy jednostkom mu niepodlegaj¹cym, które sta-
cjonowa³y na innych lotniskach. Ponadto nalot na Su-
lejów, by³ przygotowany ze zbyt wielkim rozmachem
i wziê³o w nim zbyt wiele jednostek, aby decyzje móg³
podejmowaæ kto� w randze kapitana, majora, czy na-

Widok z ul. Górnej w stronê Rynku, S. 1940r.
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wet pu³kownika. Pozostaj¹ zatem wy¿si dowódcy.
Uwa¿am, ¿e rozkaz taki móg³ pa�æ jedynie z ust

genera³a majora Wolframa von Richtchofena, bezpo-
�redniego zwierzchnika E. Baiera i G. Schwarzkopf-
fa, który znany by³ z cholerycznego usposobienia,
ostrego podej�cia i wielkich wymagañ stawianych w³a-
snym podkomendnym. Jest bezspornym, ¿e to on wy-
da³ rozkaz o zbombardowaniu Wielunia na odprawie
oficerów w dniu 31 VIII 1939 r. Rozkazu o zbombar-
dowaniu Sulejowa nie móg³ wydaæ G. Korten, który
jako szef sztabu zajmowa³ siê jedynie opracowaniem
ju¿ wydanych rozkazów. Prze³o¿onym v. Richtchofe-
na by³ wy¿szy stopniem A. Lohr, ale jako �wie¿o wcie-
lony do Luftwaffe Austriak, musia³ liczyæ siê ze zda-
niem v. Richtchofena, który cieszy³ siê ogromnym po-
wa¿aniem w �rodowisku niemieckich lotników. By³
to przecie¿ ulubieniec Hitlera i ostatni dowódca os³a-
wionego �Legionu Condor� z okresu wojny domowej
w Hiszpanii, gdzie opracowa³ taktykê bez-
po�redniego wsparcia lotniczego wojsk na-
ziemnych, która jako element blitzkriegu
szeroko wykorzystywana by³a przez Niem-
ców w II wojnie �wiatowej.

Niestety, za sukcesy armii niemieckiej niejedno-
krotnie najwy¿sz¹ cenê p³acili cywile podbitych kra-
jów. 26 IV 1937 r. � Guernika w Hiszpanii � 1200
ofiar cywilnych, 1 IX 1939 r. � Wieluñ � 1200 ofiar
cywilnych, 4 IX 1939 r. � Sulejów � min. 700 ofiar
cywilnych, 18-27 IX. 1939 r. � Warszawa � b.d., 14 V
1940 r. � Rotterdam w Holandii � ok. 1000 zabitych,
78.000 pozbawionych dachu nad g³ow¹, 23 V � 4 VI
1940 r. Dunkierka we Francji � ok. 40.000 ¿o³nierzy
zabitych i wziêtych do niewoli, 6 IV 1941 r. � Bel-
grad w Jugos³awii � ok. 16.000 ofiar cywilnych, 1941-
1942 r. � Leningrad w ZSSR � ok.70.000 ofiar cy-
wilnych, 1942 r. � Sewastopol � ok. 90.000 ¿o³nie-
rzy zabitych i wziêtych do niewoli, 1942 r. � Stalin-
grad � ok. 40.000 ofiar cywilnych �  to najbardziej
znane przyk³ady barbarzyñskiego, lub jak kto woli
skutecznego, dzia³ania asów v. Richtchofena.

Z ww. postaci jedynie A. Lohr zosta³ postawiony
przed jugos³owiañskim s¹dem i skazany na �mieræ za
zbrodnie wojenne. Wyrok wykonano 26 II 1947 r.
w Belgradzie. W. v. Richtchofen, choæ dosta³ siê do
niewoli amerykañskiej, to jednak ze wzglêdu na stan
zdrowia nie zosta³ postawiony przed s¹dem. Zmar³ .
na raka mózgu 12 VII 1945 r w amerykañskim obozie
jenieckim w Bad Ischl w Austrii. Wojnê prze¿y³ tak¿e
E. Baier, który zmar³ w Wiesbaden 21 II 1983 r. Mniej
szczê�cia mia³ G. Schwarzkopff, który zgin¹³ ju¿ 14 V
1940 r. pod Sedanem we Francji zestrzelony przez wro-
g¹ artyleriê przeciwlotnicz¹. Z kolei G. Korten zosta³
�miertelnie ranny 20 VII 1944 r. podczas zamachu na
Hitlera w Wilczym Szañcu pod Kêtrzynem i zmar³
dwa dni pó�niej.

Z m³odszych stopniem dowódców najszybciej
dziejowa sprawiedliwo�æ dosiêg³a J. Gentzena � po-
leg³ podczas kampanii francuskiej w czerwcu 1940 r.

W. Siegel i C. G. v. Schon-
born-Wiesentheid po d³u-
giej s³u¿bie frontowej zgi-
nêli w 1944 r. w wyniku
wypadków lotniczych �
pierwszy w Norwegii, dru-
gi w Bu³garii. Prawdopo-
dobnie wojnê prze¿y³ W. v.
Muller-Rienzburg, który
1. XII 1943 r. zosta³ ze-
strzelony przez artyleriê

przeciwlotnicz¹ i dosta³ siê do niewoli podczas ataku
na alianck¹ kolumnê nad rzek¹ Sangro we W³oszech.
Natomiast O. Dinort spokojnie do¿y³ staro�ci i zmar³
27 V 1965 r. w Kolonii.

Krzysztof Bojarczuk
 wrzesieñ-listopad 2009 r.

zdjêcia autora
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Erfahrungsberichte (sygn. RL 8/194), Fliegerfuhrer
z.b.V. Verluste (sygn. RL 8/204),
Zbiór prywatny A. Behlinga: Kriegstagebuch I/StG 2,
G.d.Fl. Kesselring, Unsere Flieger uber Polen. Vier
Frontoffiziere berichten, Deutscher Verlag Berlin 1939,
J. Rado¿ycki, Jeszcze Polska nie zginê³a! �Nasz Dzien-
nik� 1 IX 2004 r.,
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Szko³a imienia
Królowej Jadwigi
Efektem kilkunastu miesiêcy starañ w³adz mia-

sta, uczniów, rodziców i pracowników szko³y by³o
nadanie naszej szkole imienia Królowej Jadwigi. Uro-
czysto�æ mia³a szczególn¹ oprawê. Uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzica-
mi w uroczystym pocho-
dzie ze sztandarem na cze-
le udali siê do ko�cio³a �w.
Tomasza Becketa, gdzie
o godzinie10.00 rozpoczê-
³a siê msza �w. Przewod-
niczy³ jej Biskup Diecezji
Radomskiej Adam Odzi-
mek, którego uroczy�cie
powitali przedstawiciele

spo³eczno�ci uczniowskiej, reprezentacja rodziców
w osobach p. A. Pytki i p. A. Stobieckiego oraz dy-
rektor szko³y p. Teresa Paj¹czkowska. W nabo¿eñ-
stwie uczestniczyli zaproszeni go�cie i lokalna spo-
³eczno�æ. Podczas mszy zosta³ po�wiêcony sztandar
szko³y. Wa¿nym momentem by³o przekazanie przez
rodziców sztandaru Pani Dyrektor, która wrêczy³a go
uczniom. Poczet sztandarowy stanowili: D. Marosz-
czyk (kl. V) - sztandarowy, A. Kumanowicz (kl. IV)
i J. Mikulska (KL. III)- asysta. Nastêpnie przedsta-
wiciele poszczególnych klas w imieniu wszystkich
uczniów z³o¿yli �lubowanie.

Po nabo¿eñstwie orszak ze sztandarem i zapro-

szeni go�cie przeszli do szko³y. Przed budynkiem
szko³y Biskup A. Odzimek i przewodnicz¹ca Rady
Rodziców p. H. Gwarda dokonali ods³oniêcia tabli-
cy pami¹tkowej, któr¹ nastêpnie Biskup po�wiêci³.

Po wej�ciu do budynku nast¹pi³o ods³oniêcie
i po�wiêcenie obrazu Patronki. Dokonali tego: twór-
czyni obrazu p. T.Sarlej i proboszcz tutejszej parafii
Ojciec Augustyn.

Uroczysto�æ nadania szkole imienia zgromadzi-
³a wielu go�ci, m.in. przedstawicieli: Sejmiku Wo-
jewództwa £ódzkiego, Sejmiku Powiatowego,
w³adz miasta i gminy, Kuratorium O�wiaty, MOPS-
u, dyrektorów szkó³ z terenu miasta i gminy, przed-

siêbiorców, by³ych
nauczycieli i pra-
cowników szko³y,
rodziców i miesz-
kañców osiedla.
Wszystkich ser-
decznie powita³a
Dyrektor szko³y
p. Teresa Paj¹cz-
kowska.

N a s t ê p n i e
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Prze-
mys³aw Majchrow-
ski odczyta³ uchwa-
³ê w sprawie nada-

nia szkole imienia i wrêczy³ j¹ p. Dyrektor.
W dalszej kolejno�ci g³os zabierali go�cie,

wrêczaj¹c jednocze�nie upominki dla szko³y.
By³y to: kamera, ksi¹¿ki i �rodki pieniê¿ne.

Przyszed³ te¿ moment na podziêkowania
osobom, które okaza³y szkole pomoc. I tak:
- w³adze mista - sfinansowa³y termomoderni-
zacjê budynku, zakup farb do malowania po-
mieszczeñ, wykonano parking i wy³o¿ono
kostk¹ wjazd do placówki,

- pu³kownik mgr A.Kilon z-ca dyr. Aresztu �ledcze-
go w Piotrkowie Tryb. - oddelegowa³ pracowników
do malowania pomieszczeñ szko³y,
- Miejski Zak³ad Komunalny-przekaza³ czê�æ ro�lin
do ukwiecenia terenu szkolnego,
- w³a�ciciel firmy "Hades" p. S. Staniewski - przeka-
za³ p³yty, wazon i herb Andegawenów wykonane z pia-
skowca, p³ytê pami¹tkow¹ z czarnego marmuru,
- pañstwo Madejowie - wykonali litery na p³ytkach
piaskowca i tablicy pami¹tkowej,
- p. W. Ro¿nowska - zaplanowa³a i wspó³uczestni-
czy³a w ukwiecaniu terenu szko³y,
- pañstwo M. i A. Stobieccy - ufundowali kurtynê,
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- p. M. Strojny - wykona³ insygnia królewskie: ko-
ronê, ber³o i jab³ko,
- p. A. Le�niewski - podarowa³ korê ogrodnicz¹,
- pañstwo M. i M. Le�niewscy w³a�ciciele firmy Art. -
Color bezp³atnie wykonali podziêkowania i zaproszenia,
- p. M. Twardowski - wykona³ stojak dla rowerów,
- p. A.Fert - przekaza³ drewno, z którego wykonano
³aweczki przed szko³¹,
- Rada Rodziców - wspó³finansowa³a zakup sztandaru,
- p. T.Sarlej - namalowa³a portret patronki oraz ³o-
dygi bluszczu jako element drzewa gene-
alogicznego,
- p. W. Jeleñ - wykona³ kopie broni �re-
dniowiecznej,
- rodzice i nauczyciele - porz¹dkowali te-
ren szkolny i przekazali wiele bylin do
jego ukwiecenia, a tak¿e upiekli ciasta na
poczêstunek.

Dyrektor szko³y podziêkowa³a ponad-
to wszystkim, którzy nie zostali wymie-
nieni z imienia i nazwiska, ale pomagali
i wspierali szko³ê w przygotowaniach do
tej uroczysto�ci.

Po wyprowadzeniu sztandaru odby³a
siê czê�æ artystyczna, któr¹ przygotowali
uczniowie pod kierunkiem p. B. Tarnaw-
skiej, p. M. Piasty, p. W. Wudarczyk. Hi-
storyczne stroje dla wystêpuj¹cych uszyli
rodzice m.in. p. A. Zawisza, p. M.Zawi-
sza, p. A. Gryl, p. M. Kozubska, p. H. Majchrowska.
Zebrani obejrzeli inscenizacjê p.t. "Lekcja historii
o Królowej Jadwidze", która przybli¿y³a postaæ Ja-
dwigi jako rzeczniczki kultury i nauki, podkre�laj¹c
najcenniejsze warto�ci z jej ¿ycia. Wystêp
zosta³ nagrodzony gor¹cymi i entuzjastycz-
nymi brawami.

Go�cie ogl¹dali te¿ wystawê, na któr¹
z³o¿y³y siê:
- �redniowieczny stó³ z potrawami i naczy-
niami wykonanymi przez uczniów pod kie-
runkiem p. B. Tarnawskiej,
- informatory o epoce patronki przygotowa-
ne pod nadzorem p. M. Staniewskiej,
- najciekawsze herby roku Andegawenów
nagrodzone w �Szkolnym Konkursie na
Herb�,
- zestaw ksi¹¿ek o patronce zakupionych do
szkolnej biblioteki.

Uroczysto�æ zakoñczy³ obiad przygoto-
wany przez pracowników szko³y i rodziców.

Wszyscy go�cie otrzymali upominki za-
projektowane przez nauczycieli: p. E. Fr¹c-

�NIE DLA SIEBIE NAM ¯YÆ NALE¯Y�
to przes³anie, którym kierowa³a siê

w ¿yciu Królowa Jadwiga. My�l ta nie
jest te¿ obca wielu wspó³czesnym lu-
dziom. �wiadczy o tym zaanga¿owanie
i pomoc okazywana naszej szkole.

�Ci¹gle jeszcze istniej¹ w�ród nas anio-
³y, nie maj¹ wprawdzie ¿adnych skrzyde³,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla
wszystkich, którzy s¹ w potrzebie. Wy-
ci¹gaj¹ rêce i proponuj¹ przyja�ñ�.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
i Uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Su-
lejowie, sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy
wspierali szko³ê w przygotowaniach do tak wa¿nej uroczysto�ci.

kiewicz, D. Sadow-
sk¹, E. Wudarczyk,
M. �rodkowsk¹.

By³y to: torba
z nadrukiem tarczy
szko³y, a w niej: ku-
bek i d³ugopis z ad-
resem szko³y, folder
o szkole, nowy nu-
mer �Suleja�, biule-

tyn z 60-lecia istnienia
szko³y i zak³adka do
ksi¹¿ki z wiadomo-
�ciami o patronce.
Tak¹ zak³adkê otrzy-
ma³ te¿ ka¿dy uczeñ.

Podczas obcho-
dów 600-lecia Bitwy
pod Grunwaldem nasi
uczniowie w strojach
z epoki Królowej Ja-

dwigi wziêli udzia³ w korowodzie ulicami miasta jako
orszak towarzysz¹cy królowi W³adys³awowi Jagielle.

E. Fr¹ckiewicz
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Wiadomo�ci z z z z z Powiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Przyjazne Starostwo
 Oko³o 500 interesantów dziennie obs³u-
guje Starostwo Powiatowe. To w³a�nie
z my�l¹ o nich w ci¹gu minionych dwóch
lat wprowadzono w urzêdzie szereg udo-
godnieñ. Najwiêcej zmian, które w wi-
doczny sposób poprawi³y obs³ugê, doko-
nano w Wydziale Komunikacji i Transpor-
tu. Przebudowano i zwiêkszono liczbê sta-
nowisk w sali obs³ugi dla rejestruj¹cych
pojazdy. Od pa�dziernika 2007 r. nasi interesanci
mog¹ umawiaæ siê na wizytê w wydziale telefonicz-
nie pod nr 732 31 94, a wprowadzony w lipcu 2008
r. elektroniczny System Zarz¹dzania Obs³ug¹ Inte-
resanta uporz¹dkowa³ system kolejkowy i skróci³
czas oczekiwania. Dodatkowo na za³atwienie spra-
wy w wydziale mo¿na umówiæ siê przez internet
(www.powiat-piotrkowski.pl lub www.powiat-piotr-
kowski.bip.net.pl), a tak¿e sprawdziæ na jakim eta-
pie rozpatrywania jest z³o¿ony wniosek.

Dotyczy to zarówno praw jazdy jak i wydawa-
nia dowodów rejestracyjnych pojazdów. Umawiaj¹-
cy siê na wizyty telefonicznie lub internetowo s¹
obs³ugiwani w pierwszej kolejno�ci. Aby poprawiæ
dostêpno�æ do urzêdu osobom, które pracuj¹ do go-
dziny 16.00  urz¹d pracuje do godziny 17.00.

Jeszcze w tym roku utworzone zostanie w bu-
dynku starostwa Al. 3 Maja 33 Biuro Obs³ugi Inte-
resanta dostosowane do potrzeb osób niepe³nospraw-
nych, a ju¿ niebawem ruszy Punkt Informacyjny dla
Wydzia³u Komunikacji.

Od marca tego roku zarówno niepe³nosprawni jak
i podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie s¹ obs³ugiwani w nale¿ytych warunkach.
Po koniecznych remontach jakie przeprowadzono na
parterze budynku Starostwa i zainstalowaniu windy do
przewozu niepe³nosprawnych na wózkach przeniesiono
tutaj tak¿e Powiatowy Zespó³ Orzekania o Niepe³no-
sprawno�ci. Powiatowy Zespó³ oraz PCPR zajê³y daw-
ne pomieszczenia po Wydziale Geodezji i Kartografii,
który zosta³ przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Sien-
kiewicza w budynku delegatury Urzêdu Wojewódzkie-
go. Adaptacja sali obrad na potrzeby sali obs³ugi intere-
santa trwa³a kilka miesiêcy i zakoñczy³a w 2009 roku.

Najwiêkszym wyzwaniem Starostwa jest obec-
nie wdro¿enie Systemu Zarz¹dzania Jako�ci¹ ISO
9001:2009. - Jest to system, który odpowiada na no-
woczesne rozwi¹zania, które stawiane s¹ administra-

cji, nastawiony na oczeki-
wania interesantów � wy-
ja�nia Piotr Wojtysiak se-
kretarz powiatu. - Od d³u¿-
szego czasu uwa¿nie ws³u-
chujemy siê w g³osy miesz-
kañców i czynimy starania,
aby usprawniæ nasz¹ pracê,
wprowadziæ nowoczesne
narzêdzia zarz¹dzania i ob-

s³ugi, aby nasi interesanci byli profesjonalnie i spraw-
nie obs³ugiwani w przyjaznej instytucji.

Przy tak du¿ej liczbie interesantów czêsto pojawia
siê problem z zaparkowaniem pod budynkiem Staro-
stwa. Jeszcze w tym roku powstanie 20 dodatkowych
miejsc parkingowych z wjazdem od ul. Próchnika.

Szpital pod patronatem samorz¹dów
Powiatowy Zespó³ Opieki Zdrowotnej - pod tak¹

nazw¹ funkcjonuje od stycznia 2010 roku Szpital Re-
jonowy przy ulicy Roosevelta 3 w Piotrkowie Trybu-
nalskim, od czterech lat (2006-2009) osi¹ga dodatni
wynik finansowy. Stabilna sytuacja placówki to efekt
kilkuletnich dzia³añ restrukturyzacyjnych dyrekcji,
zwi¹zków zawodowych szpitala, a tak¿e samorz¹du
powiatowego, któremu PZOZ podlega. Udzielona szpi-
talowi w 2006 roku po¿yczka z bud¿etu powiatu w wy-
soko�ci 1,5 mln z³otych, ale równie¿ program rz¹do-
wy, dziêki któremu uda³o siê sp³aciæ czê�æ zad³u¿enia
pozytywnie wp³ynê³y na obecny wynik finansowy.

Przy jednoczesnym sp³acaniu d³ugoterminowych
zobowi¹zañ, dyrekcji placówki uda³o siê przeprowa-
dziæ powa¿ne inwestycje np.: remont oddzia³u po³o¿-
niczo - ginekologicznego i noworodkowego (prze³om
2007/2008). Odnowiono oddzia³y kardiologii, urolo-
gii i chirurgii. Poprawie uleg³y tak¿e warunki przyj-
mowania pacjentów korzystaj¹cych z Poradni Chirur-
gicznej, która obecnie mie�ci siê w budynku po by³ej
pralni w g³êbi placu przy ulicy Roosevelta. Przepro-
wadzono szereg remontów w O�rodkach Zdrowia pod-
leg³ych PZOZ przy ul. Armii Krajowej, a tak¿e przy
ulicy Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
W miarê mo¿liwo�ci przy pomocy samorz¹dów gmin-
nych udaje siê odnawiaæ o�rodki gminne.

Wspó³praca PZOZ z samorz¹dami gminnymi po-
wiatu piotrkowskiego ma jeszcze inny wymiar. Przed
dwoma laty z inicjatywy w³adz powiatowych dyrekcja
szpitala wyst¹pi³a do miasta Piotrkowa oraz gmin Zie-
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mi Piotrkowskiej z propozycj¹ wparcia dzia³alno�ci
szpitala. Zaproponowano z³otówkê od mieszkañca, któ-
r¹ samorz¹dy pokrywaj¹ ze swoich bud¿etów. Na tê
wspó³pracê w 2009 roku zgodzi³y siê niemal wszystkie
samorz¹dy, oprócz miasta Piotrkowa i gminy Rozprza.
- Trwaj¹ rozmowy z w³adzami obu samorz¹dów i mam
nadziejê, ¿e przynios¹ one oczekiwany efekt � przy-
znaje dyrektor PZOZ Pawe³ Banaszek. - Prawie 70 %
pacjentów naszych placówek to mieszkañcy Piotrko-
wa. W minionych latach w³adze miasta przeznaczy³y
w sumie kwotê 180 tys. z³, ale liczymy, ¿e w tym roku
równie¿ otrzymamy takie wsparcie. Kwota jak¹ dyspo-
nowali�my w 2009 roku, czyli 200 tys. z³ (100 tys. bu-
d¿et powiatu, 100 tys. gminy pow. piotrkowskiego) po-
zwala na dofinansowanie zakupu nowoczesnej apara-
tury, która jest niezbêdna do w³a�ciwej diagnostyki.
W roku 2010 mamy ju¿ podpisane umowy o dotacje
z gminami Grabica, Moszczenica, Gorzkowice, Wola
Krzysztoporska, £êki Szlacheckie oraz z Powiatem
Piotrkowskim. Wierzê, ¿e na tym nie koniec.

Piotrkowski PZOZ to tak¿e jedna z trzech placó-
wek w województwie ³ódzkim, w którym od 25 lat
funkcjonuje O�rodek Stymulacji Serca. Rocznie wsz-
czepianych jest ponad 400 rozruszników, a pod sta³¹
opiek¹ Poradni Kontroli Stymulatorów jest blisko 5 ty-
siêcy osób z ca³ego regionu. Wielu spo�ród pacjen-
tów o�rodka to mieszkañcy województwa. Dlatego te¿
w³adze powiatowe zwróci³y siê do samorz¹du woje-
wódzkiego z propozycj¹ wsparcia finansowego dzia-
³alno�ci szpitala. - Ten patronat samorz¹dowy nad szpi-
talem z gminami mamy ju¿ zapewniony i serdecznie
dziêkujê burmistrzowi oraz wójtom za to, ¿e przy³¹-
czyli siê do tej akcji � podkre�la Stanis³aw Cuba³a sta-
rosta powiatu piotrkowskiego. - Jestem ju¿ po rozmo-
wach z wicemarsza³kiem sejmiku województwa ³ódz-
kiego Dariuszem Klimczakiem, który odpowiada za
s³u¿bê zdrowia w Urzêdzie Marsza³kowskim. Mam
zapewnienie, ¿e ten temat wniesie pod obrady Zarz¹-
du Województwa £ódzkiego. Przychylny tej sprawie
jest tak¿e Przewodnicz¹cy Sejmiku Marek Mazur.
Gdyby radni województwa ³ódzkiego wyrazili zgodê
na wsparcie naszej placówki, wówczas mo¿na bêdzie
mówiæ, ¿e szpital ma patronat wszystkich samorz¹-
dów Ziemi £ódzkiej.

Ponad 1000 pozwoleñ na budowê rocznie....
Z roku na rok na terenie Powiatu Piotrkowskie-

go ro�nie liczba wydawanych decyzji budowlanych.
Do koñca lipca tego roku Wydzia³ Architektury i Bu-
downictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Trybunalskim wyda³ ju¿ ponad 600 pozwoleñ na bu-
dowê. W 2009 roku ³¹cznie wydano ponad 1000 de-

cyzji. Ta tendencja w ci¹gu minionych czterech lat
jest wzrostowa i oscyluje w granicach 10 procent.
Zgodnie z ustaw¹ na wydanie decyzji Starostwo ma
65 dni, jednak dobrze przygotowany wniosek bez ko-
nieczno�ci zawiadamiania stron postêpowania, mo¿e
byæ rozpatrzony w ci¹gu kilku dni. �redni okres ocze-
kiwania na decyzjê budowlan¹ to ok. 3 tygodni.

Niestety przepisy zwi¹zane z prawem budowla-
nym ci¹gle siê zmieniaj¹. - Najgorsze zmiany s¹ ta-
kie, które z³api¹ inwestora w trakcie opracowania do-
kumentów i projektów budowlanych - podkre�la Zo-
fia Librowska kierownik Wydzia³u Architektury. - Od
niedawna zaczê³y obowi¹zywaæ nowe przepisy �ro-
dowiskowe i to z nimi projektanci jak i inwestorzy
maj¹ najwiêcej problemów.

Gminy, które najchêtniej
wybierane s¹ pod budownic-
two jednorodzinne to te s¹-
siaduj¹ce z Piotrkowem, czy-
li Moszczenica, Sulejów,
Rozprza, Wolbórz i Wola
Krzysztoporska. Do najbar-
dziej spektakularnych inwe-
stycji w powiecie piotrkow-
skim w ostatnich latach na-
le¿y magazyn firmy Kau-
fland w Rokszycach. W swojej strukturze ma najwy¿-
szy budynek w powiecie, ale tak¿e kubaturowo najwiêk-
szy. Do naj³adniejszych obiektów na terenie powiatu
nale¿y Hotel Magellan w Bronis³awowie. W krótkim
czasie pojawi³o siê tak¿e kilkana�cie wiatraków i jak
zapewnia kierownik Librowska bêdzie ich wiêcej.

Urokliwa Ziemia Piotrkowska
Zapraszamy do udzia³u w szóstej ju¿ edycji kon-

kursu fotograficznego �ZIEMIA PIOTRKOWSKA
� MOJA MA£A OJCZYZNA W OBIEKTYWIE�.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografuj¹cych,
bez ograniczeñ wiekowych, którzy mog¹ przekazaæ
w³asne, osobiste spojrzenie na Ziemiê Piotrkowsk¹.
Celem konkursu jest pokazanie najciekawszych za-
k¹tków powiatu oraz odkrywanie nowych miejsc,
a tak¿e nowe spojrzenie na to, co z pozoru wydaje
siê codzienne i opatrzone. Do konkursu mo¿na zg³a-
szaæ fotografie w 2 kategoriach tematycznych:

1. Uroki naszych rzek
2. Dwa kroki od domu

Termin nadsy³ania zg³oszeñ mija 30 wrze�nia 2010 r.
Regulamin konkursu oraz karta zg³oszenia do pobra-

nia na stronie internetowej
 www.powiat-piotrkowski.pl
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Kult Maryi u Cystersów
Od wiek wieków, pod wszystkimi szeroko�ciami

geograficznymi kuli ziemskiej, w ró¿nych jêzykach
i kulturach, ogromna ilo�æ ludzi, modli siê do Naj�wiêt-
szej Maryi Panny z Nazaretu. Matka Jezusa zajmuje
zasadnicze miejsce w liturgii katolickiej i prawos³aw-
nej, czego dowodem s¹ niezliczone uroczysto�ci i mo-
dlitwy maryjne jak np. ró¿aniec, s³awny Magnificat.
Oblicze Maryi prezentuj¹ ró¿ne domeny sztuki sakral-
nej np. s³ynne ikony bizantyñskie. Ró¿nie nazywana
� MB Fatimska, Czêstochowska, Lito�ciwa, Anielska,
Zielna, wyrze�biona w hebanie, lipie czy ulepiona
z gliny - Maryja jest osob¹, której oddaje siê cze�æ.
Jednak¿e cze�æ oddawana Matce Bo¿ej jest wiêksza
od czci sk³adanej innym �wiêtym, gdy¿ Maryja jest
jedyn¹ istot¹, której sam Bóg da³ prawo noszenia ty-
tu³ów: �Matka Ko�cio³a�, �Królowa Nieba i Ziemi�,
�Matka Bo¿a�, �Matka Zbawiciela�.

Kult Maryi by³ szczególnie szerzony przez �rednio-
wiecznych bia³ych mnichów, dzi� znanych jako Cystersi.
To w³a�nie oni wszystkim nowopowsta³ym ko�cio³om
nadawali wezwanie Naj�wiêtszej Maryi Panny. �rednio-
wieczna legenda podaje, ¿e latem 1097, grupa 21 bia-
³ych mnichów z opatem Robertem wyruszy³a z Mole-
sme w poszukiwaniu nowego miejsca na klasztor. Szli
oni w procesji z krzy¿em odmawiaj¹c modlitwy do
NMP. Matka Bo¿a skinieniem d³oni wskaza³a im miej-
sce na pó³noc od Dijon, w�ród lasów i mokrade³, zwa-
ne Citeaux. To tu mnisi pobudowali najpierw skromn¹
drewnian¹ kaplicê a z up³ywem lat ko�ció³ i po�wiêcili
go Naj�wiêtszej Maryi Dziewicy. Inna legenda podaje
¿e za czasów opata Alberyka, a by³o to oko³o roku 1100
iu¿ w klasztorze w Citeaux � ko-
lebce ówczesnych Cystersów,
opatowi ukaza³a siê postaæ Naj-
�wiêtszej Maryi Panny i wrêczy³a
mu kukullê � bia³¹ szatê w której
Cystersi modl¹ siê w ko�ciele, aby
przypominali Anio³ów adoruj¹-
cych w Niebie Trójcê Przenaj-
�wiêtsz¹. W³a�nie na pami¹tkê
tego wydarzenia Zakon Cystersów
obra³ sobie za patronkê Matkê
Bo¿¹.

Dla rozró¿nienia wezwañ �wi¹tyñ cysterskich
nadawano im drugiego patrona, tak jak u nas �w. To-
masza Becketa, a ko�cio³owi cysterskiemu w Opac-
twie w W¹chocku �w. Floriana.

Szczególn¹ cze�æ Maryi Cystersi i nie tylko, od-
daj¹ 15 sierpnia w dniu uroczysto�ci Wniebowziêcia
Naj�wiêtszej Maryi Panny, kiedy od 1 listopada 1950
roku papie¿ Pius XII w Konstytucji Apostolskiej �Mu-

nificentissimus Deus� (�Najszczodrobliwszy Bóg�)
og³osi³ orzeczenie, ¿e �Niepokalana Matka Bo¿a za-
wsze dziewica Maryja, ukoñczywszy swoje ziemskie
¿ycie, zosta³a wziêta do chwa³y nieba z dusz¹ i cia-
³em�. Na mocy tego werdyktu  Wniebowziêcie Maryi
jest dogmatem Ko�cio³a katolickiego.

W parafii p/w Naj�wiêtszej Maryi Panny i �w.
Tomasza Becketa w Sulejowie � Podklasztorzu, uro-
czyst¹ Sumê odpustow¹ w dniu 15 sierpnia w inten-
cji dobrodziejów i fundatorów Klasztoru, Go�ci oraz
za wszystkich parafian, zarówno tych ¿yj¹cych jak
i zmar³ych celebrowa³ Opat z Klasztoru w W¹choc-
ki O. Eugeniusz Augustyn OCist. Po Sumie odby³a
siê procesja z Naj�wiêtszym Sakramentem wokó³ ko-
�cio³a, zakoñczona od�piewaniem Te Deum oraz
po�wiêcenie pojazdów mechanicznych.

Klasztor na pocztówce
Rok 2010 jest rokiem upamiêtniaj¹cym 600 �

lecie pobytu króla Jagie³³y wraz z rycerstwem
w Klasztorze Cystersów w Sulejowie w drodze na
pola Grunwaldu w czerwcu 1410 roku. Kolejnym
i jednym z g³ównych elementów upamiêtniaj¹cych
to wydarzenie, jest wprowadzona w obieg z dniem
31 maja br kartka pocztowa przedstawiaj¹ca nasz
klasztor. Zdjêcia na pocztówce zosta³y zaczerpniête
ze strony internetowej klasztoru OO. Cystersów
w Sulejowie (www.sulejow.cystersi.pl), autorem któ-
rych jest pan Mariusz Zapart.

Kartkê pocztow¹, warto�ci 1, 55, wydrukowano jed-
nostronnie w nak³adzie 28.500 sztuk. Kartka jest kon-
tynuacj¹ serii �Szlak Cysterski w Polsce�. Wydana zo-

sta³a przez Wydzia³ Filate-
listyki Centrum Poczty
Polskiej S. A i jest do na-
bycia w Urzêdach Poczto-
wych w ca³ej Polsce.

Op. Bogumi³a Strojna
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po�wiêcenie
sztandaru

Autorki przedstawionych ni¿ej �Wspominek�
wraz z grup¹ uczniów z Gimnazjum w Sulejowie przy-
gotowa³y spektakle, które by³y wystawione 24 czerw-
ca (Jagie³³o na Podklasztorzu cz. 2) i 25 czerwca
(¯ywe szachy).

WRZESIEÑ 2009 - Odetchnê-
³y�my z ulg¹. Pierwsz¹ czê�æ spektaklu �Jagie³³o na Pod-
klasztorzu� mamy za sob¹. Druga czê�æ dopiero
w czerwcu. Szmat czasu. Póki co cieszymy siê z suk-
cesu, jaki odnie�li nasi uczniowie w niecodziennej roli
�redniowiecznych bohaterów.
LISTOPAD 2009 - Sen z powiek spêdza nam ogólny
zarys widowiska. Nadal nie wiemy, czy scenariusz napi-
szemy same, czy otrzymamy gotowy projekt. Sk¹d we-
�miemy stroje i rekwizyty?
W³a�ciwie to nic nie wiemy.
Pustka w g³owie.
GRUDZIEÑ 2009 - �wiate³-
ko w tunelu. Jeste�my na spo-
tkaniu u ojca Augustyna. Pan
Piotr Gajda dzieli siê z nami
pomys³ami, dotycz¹cymi re-
alizacji przedsiêwziêcia. Ju¿
wiemy, ¿e scenariusz napisze w³a�nie on. Nasza rola
to wybraæ aktorów i tancerzy spo�ród uczniów nasze-
go gimnazjum i przygotowaæ ich do wystêpu.
LUTY 2010 � Niespodzianka!? W³a�nie dowiedzia-
³y�my siê, ¿e jeste�my odpowiedzialne za przygoto-
wanie kolejnej grupy uczniów do inscenizacji pt.:
�¯ywe szachy� z udzia³em rycerzy z Bractwa Rycer-
skiego w Ostródzie. Ups� mamy problem. Nigdy nie
gra³y�my w szachy. Ca³e szczê�cie, ¿e widowisko do-
piero w czerwcu. Damy radê!
MARZEC 2010 - Zaczynamy tañczyæ. Dwa tañce �re-
dniowieczne wpleciemy w tre�æ spektaklu. Rzecz cie-
kawa i atrakcyjna, ale wyma-
gaj¹ca wielu poszukiwañ, ob-
serwacji, æwiczeñ. Staramy siê
zachowaæ powagê i nadaæ pró-
bom profesjonalny charakter.
Nie do koñca to siê udaje.
Uczniowie nie kryj¹ u�mie-
chów, kiedy obie nieudolnie
pokazujemy pierwsze uk³ady.
KWIECIEÑ 2010 - Sprawy
wagi pañstwowej przerywaj¹
próby do spektaklu.
MAJ 2010 - Przewidzia³y�my to.
Czas p³ynie nieub³aganie. Próby
powoli nabieraj¹ ostatecznego
kszta³tu. Do koñca nie jest jed-
nak kolorowo. Nieobecno�æ któ-

regokolwiek z aktorów zaburza normalny tryb pracy.
Same musimy wyg³aszaæ brakuj¹ce kwestie i pl¹saæ w
zastêpstwie nieobecnych tancerzy. Przymierzamy stro-
je. Jak zwykle ciekawo�æ miesza siê z zak³opotaniem.

Obcis³e getry i �redniowieczne kuplety skutecz-
nie zniechêcaj¹ ch³opców.
CZERWIEC 2010 - Pogoda sprzyja próbom

�¯ywych szachów� na boisku szkolnym. Zaczynamy
siê rozkrêcaæ. Szkoda, ¿e jeste�my tylko pionkami.
Prawdziwe figury dotr¹ dopiero w ostatniej chwili.
Jeste�my pe³ne optymizmu. Przygotowania dobiegaj¹

koñca. Role, stroje, muzyka� bêdzie do-
brze. Wkrótce nasz wielki dzieñ!
LIPIEC 2010 - Pijemy kawê i wspominamy. Jeszcze tyl-
ko artyku³ do Suleja i obchody rocznicy bitwy pod Grun-
waldem przejd¹ do historii.

Marzena Ruciñska, Bo¿ena Zawisza
zdjêcia L. Urbañska - Ptak

Ponadto wspominamy te¿:
Warsztaty z garncarstwa prowadzone przez p. Ryszarda
Arkuszyñskiego z Cz³uchowa. Dla pana Ryszarda udzia³
w imprezie by³ podwójn¹ rado�ci¹, poniewa¿ wywodzi
siê z pobliskiej D¹browy nad Czarn¹, zatem przyjecha³
w rodzinne strony. Jego wieloletnie do�wiadczenie, wie-

dza z zakresu garncarstwa oraz mi³e usposobie-
nie sprawi³y, ¿e kolejka do stoiska by³a bardzo
d³uga i ka¿dy chcia³ stworzyæ piêkne rêkodzie³o.
Swojskie jad³o przygotowane przez Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich z Bia³ej, £azów D¹browy,
£êczna oraz Ko³a i które by³o niczym zastrzyk
nowej energii dla walcz¹cych rycerzy, a tak-
¿e dla wszystkich wielbicieli prawdziwie pol-
skich posi³ków, którzy nie zawracaj¹ sobie
g³owy dbaniem o liniê. W konkursie na naj-
lepsz¹ �redniowieczn¹ potrawê zwyciê¿y³o
KGW z Ko³a a najbardziej stylowym �rednio-
wiecznym stoiskiem okaza³o siê byæ stoisko
przygotowane przez KGW z Bia³ej.
Wydanie komiksu o pobycie Jagie³³y w Sulejowie.

Bernadeta Banaszczyk

Wspominki...
jak to z Grunwaldem by³o

Stó³ KGW w Bia³ej
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WySPA NA OCEANIE STRACHU
Rodzina jest pocz¹tkiem i �ród³em kon-

taktów miêdzyludzkich, pierwszych wiêzi
psychicznych dziecka z rodzicami i rodzeñ-
stwem, integracji miêdzy nimi.

W rodzinie funkcjonalnej doro�li s¹ w sta-
nie rozpoznaæ zarówno swoje w³asne potrze-
by i pragnienia, jak i pragnienia dziecka.

Rodzina, w której jest tylko jeden alkoholik,
zmienia siê ju¿ w dysfunkcjonaln¹, czyli tak¹, która
nie spe³nia swoich naturalnych funkcji.

W rodzinie takiej najczê�ciej mamy do
czynienia z uzale¿nionymi i niepo¿¹dany-
mi nastêpstwami istnienia mê¿a,  ojca alkoholika i jego
zachowañ, degraduj¹cych w³asn¹ osobowo�æ, a równo-
cze�nie niszcz¹cych rodzinê. Jedna pij¹ca w rodzinie oso-
ba, dostarcza wszystkim innym problemów ¿yciowych,
finansowych i uczuciowych. Po�rednio wiêc, ca³a rodzi-
na styka siê z szeroko rozumianym "problemem alkoho-
lowym".

W rodzinie takiej nie s¹ spe³niane potrzeby dziecka ta-
kie jak pomoc w nauce czy zdobywaniu wiedzy. Matka,
która w takich sytuacjach jest jedyn¹ podpor¹ rodziny, za³a-
muje siê pod wp³ywem nawa³u spadaj¹cych na ni¹ proble-
mów, b¹d� ucieka w pracê by o nich nie my�leæ. To mo¿e
tylko przyk³ad, nie regu³a bo zazwyczaj matki w takich sy-
tuacjach staraj¹ siê byæ silne i nie daæ poznaæ dziecku po
sobie swojej bezradno�ci, staraj¹ siê nadrobiæ zaistnia³e braki,

SPOTKANIA
 =Terapeuta w ka¿d¹ �rodê w godz. 16.15 � 19.45
=Prawnik w �rody co 2 tyg. w godz. 13.15 � 16.15
=Psycholog w �rody co 2 tyg. w godz. 13.15 � 16.15

=Terapeuta oraz grupa wsparcia dla osób uzale¿nionych
w ka¿dy pi¹tek w godz. 17.30 � 21.00

=Spotkania AA w ka¿dy wtorek w godz. 18.00 � 20.00
=Telefon informacyjny 44 6162659 we wtorki w godz.

17.00 � 20.00 oraz pi¹tki w godz. 17.00 � 19.00

lecz warunki nie zawsze na to pozwalaj¹.
Zaniedbywane s¹ te¿ potrzeby kulturalne i estetyczne

w rodzinach alkoholowych. Dzieci z takich rodzin wyka-
zuj¹ ni¿sze uspo³ecznienie i motywacjê do nauki, wyka-
zuj¹ wy¿sze przyhamowanie i wiêcej zachowañ antyspo-
³ecznych. Rodzina nie daje dziecku mo¿liwo�ci osobowe-
go rozwoju i nie tworzy poczucia wiêzi, w³a�nie z tego
typu rodzin wyrastaj¹ ludzie nieprzystosowani spo³ecznie.

Nie wystarczaj¹co zaspokajane s¹ te¿ potrzeby psy-
chiczne tj. akceptacji, mi³o�ci, wspó³dzia³ania, szacun-
ku i dostatku w rodzinie. Osoba w niej ¿yj¹ca jest na-
ra¿ona na prze¿ywanie trudnych i przykrych emocji:
bezradno�ci, wstydu, poczucia winy, lêku, z³o�ci, ¿alu
i poczucia krzywdy. Oczywi�cie jest te¿ miejsce na
rado�æ, satysfakcjê, mi³o�æ i wiele innych przyjem-
nych uczuæ, s¹ one jednak �wyspami na oceanie ¿alu,
wstydu, strachu i winy�.                           Marcin AA

 Przychodnie Zdrowia W³odzimierzów i Sulejów
Gmina Sulejów od roku 2001 przejê³a budynki Przy-

chodni Zdrowia w Sulejowie i W³odzimierzowie z za-
chowaniem ich priorytetowych funkcji u¿ytkowych w po-
staci �wiadczenia us³ug zdrowotnych, a MZK w roku
2001 zosta³ zarz¹dc¹ tych nieruchomo�ci. Budynki z lat
60. ubieg³ego wieku wymagaj¹ ponoszenia sta³ych du-
¿ych nak³adów finansowych. Poprzez ostatnie lata roz-
szerzono ich wykorzystanie co obni¿a koszty  i tak:
- w budynku Przychodni w Sulejowie ulokowano:

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej, Biuro Ob-
s³ugi Jednostek O�wiatowych, �wietlicê �rodowisko-
w¹, Klub AA oraz poza struktur¹ s³u¿by zdrowia
Szpitala gabinet okulistyczny i bazê dla Pogotowia
Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego.

- w budynku Przychodni we W³odzimierzowie
wygospodarowano lokale na piêtrze na potrzeby go-
spodarki mieszkaniowej Gminy

Zarówno przed w³a�cicielem oraz przed zarz¹d-
c¹ budynków pozostaje najkosztowniejsze zadanie
tj. termomodernizacja obydwóch budynków.

Nale¿no�ci za  wodê i �cieki
MZK jako zarz¹dca sieci wodoci¹gowej i kana-

lizacyjnej realizuje wszystkie zakresy gospodarki za-
sobami wody oraz odbioru �cieków.

Najtrudniejszym elementem prowadzenia tego za-
rz¹du pozostaje windykacja nale¿no�ci. Przepisy pra-
wa w sposób daleki od oczekiwañ zarz¹dcy reguluj¹
kwestie wysoko�ci cen tych us³ug.

Wiele rodzin zalega z op³atami przez d³ugie okre-
sy czasu, czêsto jest to wynikiem lekcewa¿enia do-
stawcy us³ug. W przypadku dostaw wody i odbioru
�cieków przyjê³o siê, ¿e te op³aty mo¿na wnie�æ do-
piero po op³aceniu innych wa¿nych ,,potrzeb�� np.
za telewizjê satelitarn¹ czy telefon komórkowy. Rzad-
ko mieszkañcy lekcewa¿¹ op³aty za energiê i gaz.

Wdro¿ono system windykacji, a w przypadku bra-
ku jej skutków doprowadzaæ bêdzie do bezwzglêdnej
likwidacji przy³¹czy wody gwarantuj¹c odbiór wody
za op³at¹ gotówkow¹ z punktów zastêpczych.

Ka¿dy przypadek bêdzie rozpatrywany indywidual-
nie niemniej jednak w odniesieniu do 95 % odbiorców
reguluj¹cych swoje nale¿no�ci regularnie i terminowo,
nie mo¿na dalej wobec d³u¿ników byæ zbyt ³agodnym.

Ireneusz Czerwiñski

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie
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Wiadomo�ci z MOKu

Ciekawsze wydarzenia lata
5 czerwca - w VI Powiatowym Przegl¹dzie Dzieciêcych i
M³odzie¿owych Zespo³ów Wokalnych, Tanecznych i In-
strumentalnych w Woli Krzysztoporskiej. W�ród 64 zg³o-
szonych uczestników zdobyli�my  wyró¿nienie w katego-
rii Zespo³ów  Wokalnych - Szkó³ Podstawowych IV-VI -
wyst¹pili�my w sk³adzie: Martyna K³ych, Klaudia Leszto,
Dominika Kozubska, Anna Moru�, Agata Ciotucha. Na-
sze wokalistki pod kierunkiem Ma-
riusza J. Magiery wyst¹pi³y równie¿
w kategorii soli�ci: klasy I-III Klau-
dia Leszto oraz gimnazjum - Justyna Balasiñska. Zespó³
taneczny �Abstrakt 2� pod kierunkiem Dagmary Skrzy-
neckej zdoby³ nagrodê specjaln¹ w kategorii klas IV-VI
Szkó³ Podstawowych. Tañczy³y w nim: Marta Ma³gorza-
ciak, Angelika Firkowska, SoniaVerde, Emilia Chmal, Ju-
styna Go�cik, Justyna Balasiñska, Agata Szczypiorska, Do-
minika Kozubska, Dominika Ruszer, Wioletta Biñkow-
ska, Aleksandra Biñkowska, Wiktoria Rz¹sowska.

6 czerwca na Placu Stra¿y odby³y siê obchody Miêdzy-
narodowego Dnia Dziecka zorganizowane przez MOK
przy wspó³pracy z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz
Urzêdem Miejskim. Przeprowadzono XI Festiwal Pio-
senki Polskiej Sulejowskie S³oñca, Sulejowskie Skow-
ronki, w którym to udzia³ wziê³o ok.50 wykonawców.

12 czerwca - go�cinny wystêp zespo³ów tanecznych
Abstrakt1 i Abstrakt2 pod kierunkiem Dagmary Skrzy-
neckiej oraz zespo³u wokalnego prowadzonego przez
Mariusza Magierê na Dniach Woli  Krzysztoporskiej.
Nasi m³odzi arty�ci perfekcyjnie przedstawili przygo-
towane programy i byli bardzo go�cinnie przyjêci przez
mieszkañców Woli Krzysztoporskiej.

15 czerwca - podsumowanie zajêæ w MOKu.
Niepe³noletni uczestnicy zajêæ w MOKu podsumowali
rokna ognisku integracyjnym, które odby³o siê w Pen-
sonacie �Dwa Stawy�. Dla dzieci przygotowano tan wie-
le gier i zabaw, w których chêtnie ze sob¹ konkurowa³y.
By³o te¿ ognisko z kie³baskami, przeja¿d¿ka na koniu,
konkurs plastyczny. Natomiast uczniowie Gimnazjum
zorganizowali dyskotekê koñcz¹c¹ rok szkolny.

23 czerwca Noc �wiêtojañska - odby³a siê zgodnie
z programem zamieszczonym w poprzednim Suleju

26- 27 czerwca Dni Sulejowa - przebieg³a równie¿
zgodnie z planem publikowanym wcze�niej.
Jedynie  krakowski Teatr ART-RE wystasi³ przed-
stawienie �Kozucha K³amczucha� zamiast zapowia-
danego �Bazyliszka�, a Pensjonat Dwa Stawy z Pod-

klasztorza u�wietni³ teatrzyk przyprowadzaj¹c na
scenê ¿yw¹ kozê.
Wieczorem odby³ siê Konkurs DJ-ów w którym najlepszym
okaza³ siê Mariusz Hejduk z Czarnocina, II miejsce zaj¹³
Jakub Gwiazda z Sulejowa, III miejsce Aneta Duk z £odzi.

14-15 sierpnia Festyn Rodzinny Podklasztorze (str.4)

Wakacje to równie¿
czas przygotowywania
obiektu MOKu do za-

jêæ w nowym roku szkolnym. W tym roku nadesz³a
pora na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na
dachu budynku. Ciê¿ka zima oraz deszczowa wio-
sna dotkliwie pokaza³y, w jakim stanie znajduje siê
pokrycie dachowe O�rodka. Do koñca sierpnia za-
koñczy siê naprawa tej czê�ci budynku.

Zapraszamy chêtnych do zapisywania siê na zajê-
cia, które planujemy uruchomiæ w tym roku szkolnym:
wZajêcia wokalne
wZajêcia plastyczne
wZespó³ tañca ludowego dla najm³odszych
wZespó³ tañca nowoczesnego
wKabaret m³odzie¿owy
wAerobik dla doros³ych
wYoga dla doros³ych
wGimnastyka korekcyjna dla osób ze z³¹ przemian¹

materii 45+ (æwiczenia + dobór indywidualnej diety)
wOsoby doros³e lubi¹ce �piewaæ zapraszamy do

Chóru Cysterskiego Cantate Deo, natomiast umys³y
�cis³e do do³¹czenia do grupy bryd¿ystów, którzy spo-
tykaj¹ siê w MOKu w niedziele (od pa�dziernika)

Zapisy pod nr tel. 44 6162533.
                               Zapraszamy

Sylwia Klass
Bryd¿
13 czerwca z okazji Dni Sulejowa odby³ siê VII Tur-
niej Par w Bryd¿u Sportowym o puchar Przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej Przemys³awa Majchrow-
skiego. W zawodach wziê³o udzia³ 15 par z oko-
licznych powiatów (7 z Sulejowa). Puchar wywal-
czyli: Marian Laszczyk i Bogdan Czerwieñski
z naszego miasta. Pozosta³e pary z Sulejowa to: sTe-
resa i Zbigniew Sarlej,  sMarian Sikorski, W³ady-
s³aw Kob¿ynski, sHenryk Ró¿ycki, Krzysztof Ró-
¿ycki, sMarek Miga³a, Andrzej Urbañczyk, sMa-
rek Dobrakowski, Kazimierz Kumidaj, sKrzysztof
Skrzynecki, Sylwester Remski.
Zorganizowanie turnieju wspierali MOK, LZS, Urz¹d
Miejski oraz cukiernia �Micha��. Zbigniew Sarlej
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xSiatkarki
Dziêki dofinansowaniu, które
otrzyma³ UKS "Fuks" Sulejów od

Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS oraz od Kurato-
rium O�wiaty w £odzi, siatkarki mog³y wyjechaæ do
Rêczna na obóz sportowy. Wyjecha³o 20 dziewcz¹t
z ró¿nymi umiejêtno�ciami gry w pi³kê siatkow¹ z te-
renu gminy Sulejowa,
Aleksandrowa, Parady-
¿a i z Piotrkowa.
Na takie wakacje siat-
karki zapracowa³y m.
in. zdobywaj¹c 1 miej-
sce w Letnich Igrzy-
skach Zrzeszenia LZS,
6.06.2010r. w Rêcznie.

Wies³aw
 Wieczorkowski

xMistrzostwa Sulejowa w tenisie ziemnym
W dniach 23-25 lipca w o�rodku doskonalenia kadr s³u¿-
by wiêziennej w Sulejowie rozegrane zosta³y Otwarte
Mistrzostwa Sulejowa o Puchar Burmistrza Sulejowa
w tenisie ziemnym mê¿czyzn. Wziê³o w nim udzia³ 18 za-
wodników - m. in. z Sulejowa,  Rawy Mazowieckiej,
Piotrkowa Tryb., Moszczenicy. Turniej ten cieszy siê co-

raz wiêksz¹ popularno�ci¹ i jest to ju¿ im-
preza cykliczna rozgrywana rokrocznie.
Wyniki gier:
1.Bartosz Kruszona, 2.Jacek Chodzicki
Gra podwójna:
1.Bartosz Kruszona, Maciej Kitliñski
2.Tadeusz Nowak, Jacek Wach
Za najbardziej widowiskow¹ grê:
Krzysztof  Kujawski
Za najbardziej techniczn¹ grê:
Jaros³aw £¹gwa               Jacek Wach

50 lat minê³o
W pi¹tek i sobotê, 11 i 12 czerwca 2010 roku,

w piêædziesi¹t lat po ukoñczeniu Szko³y Podstawo-
wej w Sulejowie spotka³a siê grupa absolwentów
pierwszego powojennego rocznika (urodzeni w 1946
roku, naukê w sulejowskiej szkole rozpoczêli w 1953,
a ukoñczyli w 1960 r.) Wiêkszo�æ z nas mieszka
w Sulejowie, Piotrkowie, Opocznie, ale przyjechali
równie¿ koledzy ze Szczecina, Ko³obrzegu, Wroc³a-
wia, Warszawy, Jastrzêbia Zdroju i Kielc.

Spotkanie rozpoczê³a msza �wiê-
ta w miejscowym ko�ciele parafial-
nym odprawiona w intencji nie¿yj¹-
cych ju¿ nauczycieli i wychowawców,
poka�nej ju¿ niestety grupy zmar³ych
naszych kole¿anek i kolegów oraz
uczestników zjazdu. Po nabo¿eñstwie,
na cmentarzu zapalili�my znicze na
grobach �naszego� Dyrektora Jana
Janczewskiego, Jego Ma³¿onki (zara-
zem naszej nauczycielki), wychowaw-
ców naszych klas pp. Kazimiery Glisz-
czyñskiej, Ireny Kostykowej, Adami-
ny £abuziñskiej, Jana Klasa oraz nie-
¿yj¹cych ju¿ kolegów.

Nazajutrz wraz z Dyrektork¹ p. Re-
nat¹ Kumidaj zwiedzali�my budynek

szko³y jak¿e inny od tego z lat piêædziesi¹tych, bez wie-
szaków na korytarzach, kaflowych pieców, za to z piêkn¹
sto³ówk¹, nowa sal¹ gimnastyczn¹. Próbowali�my, nie-
stety bezskutecznie, odszukaæ nasze klasy. Pani Dyrektor
opowiedzia³a nam o dniu dzisiejszym szko³y.

Potem w pobliskim lokalu by³ obiad i rozmowy,
wspomnienia, fotografie tak¿e z lat szkolnych oraz
przyjête na koniec postanowienie, ¿e ju¿ wkrótce spo-
tkamy siê ponownie i to w szerszym gronie.

Jerzy Podlewski, foto E. J. Rudalski


