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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Tradycyjne święto okresu letnio – jesiennego to DOŻYNKI. Z tej okazji we wrześniowe niedziele

mogliśmy cieszyć oczy pięknymi wieńcami, owocami i ludowym jadłem.
Wrzesień to również czas pamięci o ofiarach II Wojny Światowej, która w Sulejowie zaczęła się tra-

gicznym bombardowaniem. W artykule „Wojna” prezentujemy relację naocznego świadka tamtych dni.
Współczesność naszego regionu zawarta jest w informacjach z urzędów. Z dwóch najpoważniej-

szych problemów naszej gminy – jeden, związany z zagrożeniem powstania składowiska odpadów
niebezpiecznych, został zażegnany. Natomiast drugi – szkolnictwo, po różnych reorganizacjach wzno-
wiło rok szkolny, ale po miesiącu funkcjonowania trudno ocenić efekty zmian.

  Teresa Sarlej

Grosz pruski z 1534 roku
znaleziony w Sulejowie, na osiedlu Podklasztorze. Wiêcej informacji na stronie 3.

K. Rudnicki: Wspomnienia sulejowskie
 - „Pociosek”
Moneta z Podklasztorza
Urząd Miejski
- wiadomości
MZK pozbądź się śmieci
M. Dąbrowa-Bajon:
- Wojna
A. Tymiński: Jedna
rocznica - dwie
uroczystości
Ciekawostki
-złośliwostki
Powiat Piotrkowski
Sulejowianie
w podróżach:
Gmina Wągrowiec
 Mok i Biblioteka
AA Świt

W numerze m.in.:
2

3
4

6
7

8

9

10
13

14
15



SULEJ  nr  52, październik`2012

– 2 –

 

 
Konrad Rudnicki

Pociosek
Czasem sobie śpiewam piosenkę „Poszła Zosia

do rzeczułki”. Przy rzeczułce poprosił ją ułan wody.
A nie żałowała mu, bo było jej w rzece pełno. Dalej
się rozwija dowcipna akcja, ale nie o akcji chcę pi-
sać, tylko o tym, że kiedy się tej piosenki uczyłem ze
słuchawki kryształkowego „Detefonu”* w 1931 roku,
to był dopiero piąty rok działalności Polskiego Ra-
dia, a czerpanie pitnej wody wprost z rzeki nikogo
nie dziwiło. Również w Sulejowie mieszkający bli-
sko Pilicy nie potrzebowali studzien. Ale w kilka lat
po wojnie wszystko się zmieniło. Skójki i szczeżuje -
małże, którymi sulejowianki w moim dzieciństwie
karmiły gęsi, całkiem wyzdychały wytrute w Pilicy
nie jakimiś ściekami fabrycznymi, ale wprost używa-
nymi w kuchniach chemicznymi środkami czystości,
które skutecznie zastąpiły piasek i popiół używane
od tysiącleci do szorowania garnków. Niedługo Su-
lejów, podobnie jak inne miasta i większe wsie, mu-
siał się postarać o kanalizację z oczyszczalnią ście-
ków i o wodociąg. Dla wodociągu wywiercono stud-
nię głębinową powodując przebicie warstw skalnych
i zmianę sytuacji wodnej w połaci prawobrzeżnej Pi-
licy o promieniu paru kilometrów. Bagnisko w lesie
„u Barbary” które jesz-
cze moi mali synowie
w latach pięćdziesiątych
nazywali „u żab” jest
obecnie piaszczystą ko-
tlinką. W Lesie Tarasz-
czyńskim wysechł uroczy
strug wpadający pod zie-
mię w krasowy tunel.
Zmieniło się zupełnie le-
śne podszycie wzdłuż
jego dawnego biegu.
Świat się musi zmieniać.
Ale mi smutno, że o Po-
ciosku mogę napisać już
tylko „wspomnienie po-
śmiertne”, chyba, że ist-
niejącą jeszcze w jego

Wspomnienia sulejowskie

miejscu kałużę - no, nadal chyba dość głęboką - nazy-
wać dalej tym imieniem.

Czasy przedwojenne. Rano pastuszkowie, chłopcy
i dziewczęta z pajdami chleba w kieszeniach lub tor-
bach  pędzą powierzone im sulejowskie krowy drogą
równoległą do prawego brzegu Pilicy w górę rzeki.
Nieco przed widocznymi po jej drugiej stronie zabu-
dowaniami Kurnędza rozciągają się bagniska zwane
Studzienicami. Trzeba wiedzieć gdzie jest przejście,
którym się da przepędzić krowy na duży obszar wilgot-
nej ale twardej łąki gdzie się mogą swobodnie i suto
paść, podczas gdy pilnująca ich młodzież zabawia się
grą w klipę, rozmowami, paleniem ognisk, śpiewami,
a czasem i podglądaniem bujnego życia kręgowej i bez-
kręgowej bagiennej fauny, wśród której królują płochli-
we, trudne do podglądania szczury wodne. Do Studzie-
nic nie da się przepędzić bydła po prostu brzegiem Pi-
licy, bo po drodze jest Pociosek. Jest na nim jeden je-
dyny bród blisko ujścia do Pilicy, ale wąski, dla bydła
niedogodny.

Gdy mnie nad Pociosek po raz pierwszy zaprowa-
dził ojciec, uległem zachwytowi. Wąska, chyba w naj-
szerszym miejscu dziesięciometrowa, a długa na jakieś
sto metrów, kręta szczelina skalna wypełniona czy-
ściutką, przeźroczysta wodą. Przez którą gdzieś na
głębokościach widać pływające wśród wodorostów
wielkie ryby. Jakie to były głębokości? Ojciec mówił
że to wygląda na jakieś 8 metrów. W wodzie światło
inaczej się załamuje, więc kiedy Władek Nowicz po-
wiadał, że pewien geolog z łódki namierzył metrów
16, ojciec mówił, że możliwe. Brzegi Pocioska zara-
stały wysokie drzewa i bujne podszycie z odmiennym
gatunkiem niebiesko-czarnych jeżyn, nieco kwaśniej-
szych od tych „zwykłych” leśnych. Ojciec przestrze-
gał, żebym zbierając je nie zsunął się z porośniętego
brzegu w głębię.

Powszechnie uważano, że Pociosek jest zasilany
wodą ze wspomnianego przeze mnie strugu z Lasu
Taraszczyńskiego. Uważałem to za mało prawdopo-
dobne, bo strug płynął po wierzchu a woda Pocioska,
która jeszcze u ujścia do Pilicy była mroźna, zdradza-
ła pochodzenie źródlane. Ale hydrologiem nie jestem.
Miejsce było mało odwiedzane. Wędkarze mówili, że
wspaniałe pocioskowe ryby po pierwsze nie wiadomo
dlaczego pływają tylko głęboko, a po drugie maja tyle
jedzenia, że przynęty ich nie nęcą, wiec tu się wędko-
wać nie opłaca. Opowiadano też tragiczne historie
o śmiałkach, co chcieli pływać w zimnej toni Pocio-
ska. Tonęli porywani przez jakieś niesamowicie silne
prądy, umierali na serce przy zderzeniach prądów
mroźnych z ciepłymi. Sądzę, że w tych opowieściach
było wiele przesady, ale faktycznie mało kto tam cho-

Sulejowianie po wielu latach wspominają daw-
ne życie w naszym mieście.

Dzisiaj kolejna opowieść profesora Konrada
Rudnickiego o „Pociosku”, którego już nie ma i kon-
tynuacja wspomnień profesor Mirosławy Dąbrowy-
Bajon o wojennym wrześniu 1939 roku (str. 7).
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dził, o czym świadczyły i nienaruszone grona jeżyn
i brak wydeptanych ścieżek.

Dzikość terenu wykorzystywałem od wiosny do
jesieni w pierwszych latach wojny. Ucząc się do ko-
lejnych eksternistycznych egzaminów gimnazjalnych
i licealnych, które zdawałem na zasadzie tajnego na-
uczania w Piotrkowie, we wszystkie pogodne dni cho-
dziłem z książką i zeszytem nad Pociosek. Nie grozi-
ły tam ani łapanki uliczne - w Sulejowie ich nie było,
ale kto mógł wiedzieć, czy nie będzie - ani domowa
wizyta Gestapowców, którzy mogliby odkryć u nas
interesujące ich osoby i rzeczy. Miałem więc wśród
krzewów zaciszny „gabinet naukowy”, w którym ni-
gdy nie stwierdziłem śladów pobytu nikogo obcego.
W wolnych chwilach rysowałem szkolnymi kredka-
mi amatorskie widoki Pocioska.

Potem Pociosek został wyrwany ze spokojnego
bytu. Niemcy zapewniając lepszą widoczność prawe-
go brzegu Pilicy dla budowanych prymitywnie fortyfi-
kacji wycięli na nim wszystkie drzewa i krzewy. Po-
ciosek wypełnił się zrzuconymi do jego wód wieloma
warstwami drzew ściętych razem z konarami. Gdy
wróciłem w 1945 roku z partyzantki, z rozpaczą oglą-
dałem wodorosty zarastające zatopione gałęzie drzew
i zmętniałą przez to, dawniej idealnie przeźroczystą
wodę. Ale nadal nawet przy ujściu do Pilicy woda była
źródlano mroźna. W kilka lat później ze względu na
rozwijającą się wtedy jeszcze z tej strony Pilicy starą
kopalnię wpienia przesunięto drogę taraszczyńską bli-
żej rzeki, nieomal ociera się ona o brzegi Pocioska.
Przechodzący drogą, zbaczali żeby się pogapić na
dziwne jezioro wypełnione zwalonymi drzewami i zie-
lone od wodorostów. Następnym, śmiertelnym już cio-
sem było owe przewiercenie skał dla uzyskania wo-
dociągowej wody. Dziś Pociosek jest brudną kałużą,
leżącą pomiędzy piaszczystą drogą taraszczyńską i Pi-
licą. Woda w nim jest ciepła i mętna. A do leżących za
nim Studzienic można dojechać terenowym, a od bie-
dy nawet miejskim samochodem wprost na przełaj
przez dawne bagniska. Oczywiście krów już dawno
nikt tam nie pędzi. A młodym sulejowianom pomie-
szały się nawet nazwy i jakiś chłopak mi mówił, że
Pociosek, to inna nazwa Studzienic, a przy tym nie
wiedział dokładnie co to jest i gdzie.

Niech nikt nie potraktuje tego artykułu jako wro-
giego cywilizacyjnym zmianom w Sulejowie. Życzę
mojemu miastu coraz nowocześniejszej oczyszczal-
ni ścieków oraz wodociągu sięgającego do coraz dal-
szych przedmieść. Wiem, że na świecie co roku ginie
bezpowrotnie tysiące zapomnianych, a pięknych
miejsc przyrodniczych i że w większości przypad-
ków nawet przywieszenie plakietki „pomnik przyro-

Krzysztof Bojarczuk

Moneta z Podklasztorza
Niedawno pewien młody człowiek idąc ulicą Ry-

cerską znalazł srebrną monetę. Szybko okazało się,
że jest to grosz pruski Albrechta Hohenzollerna z 1534
r. wybity w mennicy w Królewcu. Gwoli ścisłości na-
leżałoby dodać, że jest to ten sam władca, którego
znamy z obrazu „Hołd pruski” Jana Matejki. W la-
tach 1525-1568 panował on w Prusach Książęcych,
stanowiących wówczas lenno polskie (nie mylić z Pru-
sami Królewskimi należącymi do Korony).

Skąd pruska moneta w Sulejowie? Otóż tamte cza-
sy to „złoty wiek” Rzeczpospolitej, kwitł handel,
a kupcy zaglądali do zasobnego klasztoru sulejow-
skiego. Wędrowali wtedy ul. Rycerską z klasztoru do
przeprawy w Barkowcach, ciągnąc starym szlakiem
handlowym. Może jakiś kupiec zgubił tą monetę prze-
jeżdżając tędy, a może jacyś zbójcy napadli na ku-
piecką karawanę? W końcu nazwa „Obdzież" skądś
się wzięła…

Z wykopalisk archeologicznych wiemy, że sule-
jowska ziemia od dawna zasiedlona, stosunkowo czę-
sto oddaje nam swoje skarby. W klasztorze znalezio-
no m.in. kilka monet z czasów rzymskich, a w lewo-
brzeżnym Sulejowie
monetę z okresu bi-
zantyjskiego. Sto-
sunkowo liczne są
też znaleziska mo-
net z czasów nowo-
żytnych. Takie mo-
nety znajdowano
m.in. w rejonie ul.
Grunwaldzkiej i ul.
Dobra Woda.

dy, naruszenie stanu podlega karze” nie pomaga. Ale
mi żal pięknego ongiś Pocioska.

__________________________
* Wyjaśnienie dla młodych ludzi: Aparaty radiowe

dzieliły się na kryształkowe i lampowe. Z kryształko-
wych, z których najpopularniejszy był polskiej produk-
cji „Detefon” można było korzystać tylko z pomocą słu-
chawek. Z lampowych - również z pomocą głośnika. Po-
nieważ w Sulejowie prąd elektryczny z tartaku Winte-
rów był dostępny tylko w godzinach pracy tartaka, więc
wygodniej było mieć radio kryształkowe nieuzależnione
od działalności przemysłowej. Miejską elektrownię, do-
starczającą prąd bez przerwy od zmroku do północy
uruchomił znakomity elektryk pan Kałużny - jeśli do-
brze pamiętam - dopiero w roku 1933.
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WIADOMOŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

PODZIÊKOWANIE
DLA SPO£ECZNOŒCI LOKALNEJ

Po raz kolejny serdecznie dziękujemy mieszkań-
com gminy Sulejów, gminy Aleksandrów, parlamen-
tarzystom ziemi łódzkiej, Radnym Rady Miejskiej
w Sulejowie, Radnym Rady Powiatu z terenu gminy
Sulejów, sołtysom, młodzieży szkolnej oraz wszyst-
kim, którzy spontanicznie poparli działanie władz
gminy Sulejów protestujących przeciwko lokalizacji
miejsca magazynowania i zbiórki odpadów nie-
bezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na te-
renie byłych Zakładów Przemysłu Wapiennicze-
go w Sulejowie ul. Podkurnędz zgodnie z decyzją
Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 23 kwiet-
nia 2012 roku Nr RS-V.6233.3.2012., gdzie nie zo-
stały zachowane wymogi środowiskowe, a wspania-
łe walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny rzeki
Pilicy zostałyby bezpowrotnie stracone.

W wyniku podjętych przez gminę działań ad-
ministracyjnych w postaci złożonego w dniu 14
maja 2012r. w Samorządowym Kolegium Odwo-
ławczym w Piotrkowie Trybunalskim wniosku
o zbadanie zgodności z prawem wydanej przez
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
decyzji, w dniu 13 lipca 2012r. Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze orzekło jej unieważnienie.

Niezmiernie cieszymy się, że dbałość o środowi-
sko naturalne jest tak ważne dla mieszkańców gminy
Sulejów i wierzę, że w wyniku poparcia i zaangażo-
wania społeczności lokalnej doszło do unieważnie-
nia przedmiotowej decyzji, za co niezmiernie dzię-
kujemy. Liczymy, że przy takim zaangażowaniu
wspólnie uda nam się zrealizować jeszcze wiele przed-
sięwzięć służących dobru naszego miasta i gminy.

Z wyrazami szacunku i uznania
Burmistrz Sulejowa

UM Sulejów

Wykonanie bud¿etu
za I pó³rocze 2012 roku
Po uwzględnieniu wszystkich zmian w docho-

dach i wydatkach dokonanych w 2012 roku plan
budżetu gminy Sulejów na dzień 30 czerwca 2012
roku wynosił:

 dochody    39.691.096,25 zł,
 wydatki     42.639.509,89 zł.

W I półroczu dochody budżetowe zostały wy-
konane w kwocie 20.634.156,22 zł i stanowią
51,99% planu. Natomiast wydatki budżetu gminy
wynosiły 19.688.774,22 zł co stanowi 46,17% wy-
konania planu.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zadłużenie gminy
Sulejów wynosi 14.962.536,96 zł, co stanowi 37,70%
planowanych dochodów gminy Sulejów.

Analiza realizacji bieżących wydatków budżeto-
wych pozwala stwierdzić, że w Urzędzie Miejskim
oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie za-
chodzi zagrożenie przekroczenia planowanych wydat-
ków. Natomiast w trzynastu jednostkach budżetowych
realizujących zadania oświatowe przekroczono wydat-
ki o prawie 8%.

W obecnej chwili na wydatki placówek oświato-
wych w gminie zgodnie ze sporządzoną symulacją bra-
kować będzie około 1.900.000,00 złotych.

INWESTYCJE
Zbliżająca się jesień jest czasem, w którym może-

my podsumować prowadzone inwestycję na terenie
Gminy Sulejów. Między innymi dobiegła końca naj-
większa inwestycja ostatnich lat tj. przebudowa
oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową infrastruktu-
ry tłocznej i budową kanalizacji na Osiedlu Podklasz-
torze. Koszt inwestycji wyniósł ok. 23 mln złotych
przy znacznym udziale środków Unii Europejskiej -
ok. 19 mln złotych. Przebudowa oczyszczalni zwięk-
szyła jej przepustowość, co pozwoli w najbliższych
latach rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej w Su-
lejowie i w miejscowościach przyległych.

Inną ważna inwestycja jest Budowa Centrum Spor-
towo Kulturowo Edukacyjnego przy Szkole Podsta-
wowej w Łęcznie. Powstały obiekt składać się będzie
z sali gimnastycznej, sali zebrań wiejskich i sal lek-
cyjnych. Gmina Sulejów pozyskała 1,2 mln złotych
ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Koszt inwestycji wyniesie około
2,5 mln złotych.

Dobiega końca także budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Uszczynie. To kolejna inwesty-
cja finansowana ze środków UE. Inwestycja mogła
mieć miejsce, dzięki zaangażowaniu mieszkańców
sołectw Uszczyn i Poniatów, którzy początkowo
wsparli oddolną inicjatywę lokalną swymi podpisa-
mi, a następnie przekazali na nią dostępne środki
z Funduszu Sołeckiego.
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Ponadto w najbliższych miesiącach Gimnazja
w Przygłowie i Sulejowie zostaną wyposażone w no-
woczesne tablety, na zakup których Gmina Sulejów
pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ostatnim czasie wybudowano i zmodernizowa-
no wiele dróg między innymi:
- drogę do wsi Karolinów, na którą pozyskano środki
zewnętrzne z Woj. Łódzkiego w
wysokości około 80 tys. zł;
- dokonano napraw bieżących dróg
gminnych w Witówie, Zalesicach,
Poniatowie i Włodzimierzowie.
- jednocześnie zakupiono kruszy-
wo drogowe, które umożliwi bie-
żącą naprawę dróg.

Dobiegają końca także prace
projektowe związane z budową przyłączy
kanalizacyjnych w nieruchomościach  na
terenie Osiedla Podklasztorze. W najbliż-

szym czasie zostanie wyłoniony w drodze
przetargu wykonawca robót przyłączenio-
wych, który zgodnie z zawartymi umowa-
mi z właścicielami nieruchomości wyko-
na blisko 200 przyłączy.

WYDARZENIA
Gmina Sulejów podpisała umowę

partnerstwa z Miastem Sławuta w Repu-
blice Ukrainy z udziałem Stowarzysze-
nia Współpracy Interkulturowej „Gałąz-
ka Oliwna” w Piotrkowie Tryb. Umowa
ma na celu szeroką współpracę eduka-
cyjną i turystyczną.
W dniach 8-9 września Gmina Sule-

jów również w tym roku promowała swój
region podczas 9. Mixera Regionalnego
- Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi.
 4 września 2012 r. mieszkańcy

uczcili 73 Rocznicę Bombardowania
Sulejowa. Obchody odbyły się na Placu

Straży pod pomnikiem Cześć
i Chwała Bohaterom.... Bur-
mistrz Sulejowa Stanisław Ba-
ryła przywitał zgromadzonych:
przedstawicieli Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, Polski Związek
Emerytów, Rencistów, radnych
Rady Miejskiej w Sulejowie,
przedstawicieli Ochotniczej
Straży Pożarnej z pocztami
sztandarowymi, instytucji
oświaty oraz mieszkańców.

Wysłuchano m. in. archiwal-
ne fragmenty audycji radiowej
z września 1939 r., oraz złożo-
no kwiaty.
Do¿ynki Gminne odbyły się
16 września w Witowie. Po
mszy świętej w intencji rolni-
ków korowód dożynkowy z gru-

73. Rocznica
bombardowania

Dożynki Gminne w Witowie

Jarmark w Łodzi

VOLLEYMANIA
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pami wieńcowymi, pocztami sztandarowymi OSP, or-
kiestrą OSP z Witowa oraz gośćmi przemaszerował
na teren SP im. Jana Pawła II w Koloni Witów.

Przy dźwiękach dożynkowej pieśni Plon niesiemy
plon w wykonaniu KGW z Łaz Dąbrowa, starostowie
dożynek – Pani Agata Zielonka z Barkowic Mokrych
oraz Pan Arkadiusz Doromuniec z Korytnicy wręczyli
Burmistrzowi Sulejowa Stanisławowi Baryle dożyn-
kowy bochen chleba. Chleb został pokrojony i rozdzie-
lony wśród uczestników uroczystości.

Następnie odbyło się uroczyste wręczanie wieńców
dożynkowych przez Koła Gospodyń Wiejskich z gmi-
ny. Wszystkie wieńce zachwycały pomysłowością i ory-
ginalnością, a za najładniejszy uznano wieniec z Wito-
wa, za który Burmistrz Sulejowa wręczył nagrodę.

W części artystycznej wystąpiła m. in. kapela "Fa-
kiry”, oraz kapela Góralska Hora ze Słowacji, oraz tan-
cerze z sulejowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Imprezie towarzyszył I Turniej Sołtysów, w któ-
rym 1. miejsce zajęło sołectwo z Barkowic, a następ-
nie kolejno Witów Kolonia oraz Przygłów.

Na zakończenie grał zespół "LOKATA”, zilustro-
wany tańcem z ogniem zwanym "FIRESHOW".

Szczególne podziękowania dla sponsorów z Su-
lejowa: Piekarni „Michaś", Firmy KRISPOL Opony,
Felgi, Centrum Ogrodniczego Podklasztorze.

Organizatorzy dziękują gospodarzowi terenu – Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II w Kol. Witów za po-
moc w zorganizowaniu uroczystości oraz GOK w Mosz-
czenicy i MOK w Sulejowie za piękne występy.

Ponadto dziękujemy Ochotniczym Strażom Po-
żarnym z gminy Sulejów i Komendzie Miejskiej Po-
licji w Piotrkowie Tryb. za zabezpieczenie imprezy.

Su le jowianka
Krystyna Rudzka
stanęła na podium
(zajęła III miejsce)
w Międzynarodo-
wym Maratonie
Ekologicznym im.
Tomasza Hopfera
Mistrzostw Polski
Weteranów. Jest to

najtrudniejszy maraton w Polsce ze względu na
ukształtowanie terenu, w którym wyznaczona jest tra-
sa biegu. Pani Krystyna Rudzka bieganiem interesuje
się od 2008 roku, a do uprawiania tej dyscypliny spor-
tu namówili ją znajomi maratończycy. Dzięki cięż-
kiej i wytężonej pracy z czasem zaczęła brać udział
w półmaratonach.

3 czerwca 2012 roku w Murowanej Goślinie wzię-
ła udział w 16. Mistrzostwach Polski Weteranów

w Półmaratonie osiągając wicemistrzostwo Polski
z czasem 1:55:21 w swojej kategorii wiekowej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

STRA¯ACKA NIEDZIELA
19 sierpnia na stadionie OSiR w Sulejowie odby-

ły się Miejsko - Gminne Zawody Sportowo – Pożar-
nicze, w których rywalizowało 10 drużyn:
• Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - dziewczęta
i chłopcy z Przygłowa;
• drużyny kobiece z Barkowic, Barkowic Mokrych
i Przygłowa;
• drużyny męskie: Barkowice Mokre, Koło, Krzewi-
ny, Kurnędz, Przygłów.
Czołowe miejsca zajęły drużyny z Przygłowa

III TURNIEJ O PUCHAR PREMIERA W PI£CE NO¯NEJ
i ORLIK VOLLEYMANIA 2012 w PI£CE SIATKOWEJ -

W Turnieju o Puchar Premiera awansowały druży-
ny ze SP Sulejów, a w ORLIKu VOLLEYMANIA do
finału województwa łódzkiego awansowały drużyny
z Sulejowa oraz Przygłowa (foto str.5)

Sylwia Miller

Zamykamy wysypisko - pozb¹dŸ siê œmieci!
MZK uprzejmie informuje, że z dniem 31.12.2012

r. zostaje zamknięte składowisko odpadów komunal-
nych w Sulejowie przy ulicy Wschodniej .

Od  1.01.2013 r. odpady odbierane będą przez MZK
zgodnie z umowami, do czasu rozstrzygnięć związa-
nych z nowymi uwarunkowaniami Ustawy i przewo-
żone na składowisko wyznaczone w Wojewódzkim Pla-
nie Gospodarki Odpadami .

Zapraszamy mieszkańców gminy Sulejów do tego,
aby w sposób cywilizowany i zgodny z literą prawa
pozbyli się zalegających czasem od wielu lat w obrę-
bie nieruchomości nieczystości stałych.

Odpady komunalne według dopuszczalnych kate-
gorii do składowania na składowisku miejskim w Su-
lejowie można dowieźć własnym transportem na skła-
dowisko gdzie zostaną zważone i wg. wagi zostanie
naliczona opłata za składowanie.

Składowisko miejskie czynne jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wszystkie szczegóły i warunki dostarczenia od-
padów można uzgodnić pod nr telefonu 44 6162187
lub 500 271 900, lub bezpośrednio u pracownika ob-
sługi na składowisku przy ulicy Wschodniej.

Dajmy szansę swojej nieruchomości i środowisku
na to, aby było w nich czysto i przyjemnie.

Ireneusz Czerwiński

Miejski Zakład Komunalny

SULEJOWIANKA
NA PODIUM
W MARATONIE
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Mirosława Dąbrowa-Bajon
WOJNA (cz.3)
1 września 1939 wczesnym rankiem radio podało in-

formacje o zaatakowaniu Polski przez wojska niemiec-
kie. Wjechały do naszego kraju obce czołgi, samoloty
rozpoczęły bombardowania. Na wszystkich padł strach
i popłoch. Co z nami będzie, co robić? W informacjach
radiowych zapewniano nas, że „ nie oddamy nawet guzi-
ka" i że jesteśmy „silni, zwarci i gotowi", ale nie brzmia-
ło to przekonywująco. Zalecano aby okna na wypadek
rozrzucania gazów trujących zostały oblepione paskami
papieru. Dziś te przygotowania wydają się absurdalne,
ale kiedyś wydawały się skutecznym zabezpieczeniem.
Tata był już w Piotrkowie Tryb, w jednostce wojskowej.
Został zmobilizowany 27 sierpnia. Zostaliśmy sami, a cię-
żar opieki nad dwójką małych dzieci spoczął na Mamie.
Sławek miał półtora roku, ja osiem lat.

Wojska niemieckie posuwały się szybko w głąb kra-
ju. 3 września przyszedł do nas sąsiad i powiedział:  Trze-
ba uciekać, zabieram swoją rodzinę i jedziemy do leśni-
czówki, zabieram również panią a dziećmi. Pani mąż był
ukochanym nauczycielem mojego syna, który zmarł nie-
dawno. Pan Dąbrowa okazał mi wiele serca podczas cho-
roby syna. Przez pamięć o synu chcę się wami zaopieko-
wać. Tak więc pojechaliśmy kilka kilometrów na wschód
od Sulejowa. Tak się zaczęła nasza tygodniowa tułaczka.
W niedzielę wieczorem Tata dostał krótką przepustkę
i przyjechał aby pożegnać się z nami przed wyruszeniem
na front. Nie wiem jak dowiedział się gdzie jesteśmy.
Żegnaliśmy Tatę z płaczem, przerażeni rozłąką i nieprze-
widywalnymi losami, które nas czekały. Następny raz
zobaczyłam Tatę 1 kwietnia 1946 roku!

Następnego dnia, 4 września w godzinach wczesno-
wieczornych rozpoczęło się bombardowanie Sulejowa.
Z nieba leciały ogniste kule, które rozrywały się nad mia-
steczkiem wywołując pożary, raniąc i zabijając ludzi, bu-
rząc domy. Rozszalało się piekło. Z naszego ukrycia w le-
śniczówce widać było rozrywające się na niebie bomby
i słychać było ich potworne uderzenia gdy spadały na zie-
mię. Bombardowania powtarzały się jeszcze przez dwa
dni. Pożary trawiły Sulejów przez kilkanaście dni.

Niemcy parli do przodu z niszczycielską siłą. Stało
się jasne, że lada dzień mogą dotrzeć do Sulejowa. Nasz
opiekun postanowił, że trzeba uciekać na wschód, licząc
na to, że Niemcy zostaną w niebawem zatrzymani. Do-
łączyliśmy do wielu ciągnących w kierunku Opoczna fur-
manek przeładowanych uciekinierami oraz ich tobołami.
Jedna z furmanek była pełna amunicji i broni, którą wio-
zła policja sulejowska, także udająca się na wschód.
Wszyscy mieli nadzieję, że front zostanie zatrzymany.
Nikt nie wiedział, ze rząd Polski jest bezradny i ewaku-
uje się za granicę. Nikt nie przewidywał, że od wschodu
zaatakuje Polskę armia radziecka.

Jechaliśmy nocami, podczas dnia odpoczywaliśmy
trochę w różnych stodołach. Pamiętam strzelaninę, którą
staraliśmy się przeczekać w niewielkim lasku. Niemcy
strzelali z nisko lecącego samolotu do przemieszczają-
cego się w pobliżu oddziału wojska polskiego. Na szczę-
ście nikomu nic się nie stało.

Niebyło wiele do jedzenia ani picia, byliśmy brudni
i niewyspani. Ludność wiejska nie była przychylna ucie-
kinierom, obawiając się kradzieży i rozbojów.

Ostatniej nocy tułaczki na wschód jechaliśmy przez
Opoczno. Miasto stało w ogniu, zbombardowane przed
kilkoma godzinami. Widok był przerażający. Kilkana-
ście kilometrów za Opocznem, już za dnia usłyszeliśmy
nagle serię strzałów z karabinu maszynowego. Zauwa-
żyliśmy zbliżającą się z przeciwka w naszym kierunku
tankietkę- tak nazywano opancerzone, wojskowe samo-
chody. Był to oddział wojska niemieckiego stanowiący
forpocztę zbliżającego się frontu. Furmanki zatrzymały
się, ale Niemcy jechali strzelając prosto na nas. Znajo-
ma pani złapała Sławka na ręce i zaczęła biec w kierun-
ku Niemców. Wyobrażała sobie, że oni widząc kobietę
z dzieckiem zaprzestaną strzelać. Niemcy oczywiści
strzelali niewzruszenie. W owym czasie nie znaliśmy
jeszcze okrucieństwa okupanta. Furmanki w popłochu
zjeżdżały na boki zatrzymując się w rowach. Tankietka
zatrzymała się także. Wysypali się z niej Niemcy. Od-
dzielili kobiety i dzieci od mężczyzn i zaczęli plądro-
wać furmanki. Znaleźli furmankę z amunicją. Kazali jej
jechać przed sobą, zabrali także policjantów. Resztę ucie-
kinierów pozostawili na pastwie losu.

17 września armia czerwona zaatakowała Polskę od
wschodu i zajmowała nasz kraj aż do spotkania z Niem-
cami. Granicę podziału ustalono na Bugu. Rozpoczęła
się ponura i krwawa noc okupacji. Uciekinierzy, a wśród
nich nasza rodzina, uznali, że skoro Niemcy są z oby-
dwu stron nie ma sensu dalsze oddalanie się od domu.
Wróciliśmy do Sulejowa. 18 września, gdy dotarliśmy
do miasteczka pożary jeszcze się w wielu miejscach tli-
ły, na ulicach leżały trupy, przejazd utrudniały rumowi-
ska gruzów. Unosił się zapach zwęglonych ciał. Takie
traumy pozostają niezapomniane. Do dziś mam wszyst-
kie te widoki przed oczyma.

Dom pana Rudnickiego, leżący na obrzeżach Sule-
jowa nie został zbombardowany. Nie nadawał się jed-
nak do zamieszkania, bo podmuch blisko padającej bom-
by zerwał z niego dach. Na płocie ogrodu wisiały nasze
ubrania. Zostały porzucone przez wojenne „hieny”, które
je ukradły i następnie cześć zostawiły, pewnie uciekając
w popłochu przed kolejnym nalotem.

Opiekunka Sławka zabrała nas do swojego letniego
mieszkania w lesie. Odnalazła nas tam pani Misiórska,
przyjaciółka rodziców. Zabrała nas na Podklasztorze
i ulokowała w klasie szkoły, którą prowadził jej mąż Za-
cheusz. Szkoła znajdowała się w murach klasztoru Cy-
stersów. Rozpoczął się kolejny etap wojennej tułaczki.
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Jedna rocznica – dwie uroczystoœci

Od kiedy pamiętam, każdego września organizowa-
ne są przez władze Sulejowa, w imieniu całego miej-
scowego społeczeństwa, uroczystości poświęcone ofia-
rom pamiętnego bombardowaniu miasta przez niemiecką
Luftwaffe w 1939 roku. Ten wyraz pamięci i hołdu jest
szczególnie chwalebny i godny kontynuacji choćby ze
względu na dwa istotne aspekty. Kultywowanie pamię-
ci o tej zbrodni wojennej wobec bezbronnych cywili jest
naszą moralną powinnością wobec tragicznie poległych
obywateli Sulejowa Jest także wyrazem naszej woli prze-
kazania wiedzy historycznej młodemu pokoleniu, a po-
przez to kształtowanie postaw patriotycznych i szacun-
ku dla naszych przodków.

Także i w tym roku w 73 rocznicę bombardowania
Sulejowa Urząd Miasta tradycyjnie, jak co roku, zorga-
nizował uroczystość upamiętniającą to wydarzenie. Jak
zwykle uroczystości poprzedza msza święta. Tym ra-
zem pogoda była bardzo dobra, co pozwoliło na zorga-
nizowanie mszy pod pomnikiem na wolnym powietrzu.
Celebrantem był ksiądz kanonik Zygmunt Czyż – pro-
boszcz parafii p.w. św. Floriana w Sulejowie. W słowie
adresowanym do zebranych kapłan zwrócił szczególną
uwagę na negatywne skutki nieprzestrzegania wartości
moralnych – zasad chrześcijańskich, co w czasie wojny
skutkowało licznymi zbrodniami wobec ludzkości.
W podobnym duchu miałem zaszczyt wygłosić w imie-
niu Towarzystwa Przyjaciół Sulejowa krótkie wspomnie-
nie – refleksję na temat wojennych wydarzeń z lat 1939
– 1945. My współcześni, żyjący od 67 lat w pokoju, nie
zawsze w pełni zdajemy sobie sprawę z całego tragi-
zmu tak dla pojedynczych ludzi, jak i całych społe-
czeństw i narodów, jakie niesie za sobą wojna. Ta osta-
nia (i oby ostatnia!) pochłonęła ponad 50 milionów ofiar!

W zdecydowanej większości byli to cywile. Nie oszczę-
dzano dzieci, kobiet i starców. W imię fałszywej ideologii
i rozpasanych nacjonalizmów z zimną krwią, bez pardo-
nu, mordowano w okrutny sposób miliony Polaków, Żydów,
Rosjan. To właśnie te trzy narody poniosły największe, nie-
powetowane straty wśród swej ludności. Także i Niemcy,
którzy chcieli być panami świata, doświadczyli na własnej
skórze co to znaczy wojna totalna.

Setki tysięcy ich żołnierzy zginęło w rosyjskich obo-
zach jenieckich na Sybirze, a ludność cywilna m. innymi
Hamburga, Lipska i Drezna legła pod gruzami tych miast
podczas alianckich nalotów dywanowych. Szczególnie my
Polacy mamy obowiązek pamiętać o naszych rodakach
mordowanych w katowniach Gestapo, rozstrzeliwanych
podczas łapanek ulicznych i pacyfikacji wsi, zamęczo-
nych w obozach koncentracyjnych, o oficerach zamordo-
wanych w Katyniu, o mieszkańcach Kresów bestialsko
uśmierconych przez ukraińskich nacjonalistów. Doznane
krzywdy z reguły rodzą nienawiść i chęć zemsty. Uczu-

cia te powinny obecnie przejawiać się jako pamięć o tym
co doprowadziło do takiej ogólnoświatowej tragedii i o jej
skutkach To memento powinno towarzyszyć nam na co
dzień. Dla wielu, a zwłaszcza dla młodego pokolenia,
hasło „Nigdy więcej wojny” brzmi banalnie, jako coś, co
wprawdzie było, ale się nie powtórzy. Niestety współ-
czesny świat, czego jesteśmy świadkami, nadal jest pe-
łen antagonizmów, co chwila wybuchających zbrojnych
zmagań, represji wobec innych ludzi i społeczeństw na
tle rasowym, ekonomicznym i religijnym. Nie wolno nam
o tym zapominać! Niech II Wojna Światowa i jej ofiary,
będą dla nas współczesnych trwałą przestrogą. My sza-
rzy ludzie i ci co sprawują władzę oraz piastują najwyż-
sze godności, muszą mieć świadomość, iż pokój nie jest
nam dany raz na zawsze!

Tego samego dnia (4.IX.2012), o godz. 17.00 – a wiec
w tym samym czasie kiedy to we wrześniu 1939 roku
padły na miasto pierwsze niemieckie bomby, pod pomni-
kiem odbyła się jeszcze jedna uroczystość poświęcona
rocznicy pamiętnego bombardowania Sulejowa. Zorga-
nizowało ją nowopowstałe stowarzyszenie „Młody Sule-
jów dla Pokoleń”. Inicjatywa ta jest godna uwagi i szer-
szego omówienia. Do tej pory uroczystości tego rodzaju
organizowane były pod patronatem lokalnych władz ad-
ministracyjnych bądź samorządowych. Tym razem ini-
cjatywa wyszła samorzutnie od młodych ludzi, którzy po-
stanowili w ten sposób dać wyraz swym patriotycznym
postawom. Obiecujący to symptom, świadczący, iż nie
tylko my starsi kultywujemy tradycje i troszczymy się
o historyczny przekaz. Przy okazji u wielu osób pojawiły
się wątpliwości, a nawet opinie krytyczne. Zadawano
sobie pytanie: dlaczego młodzi ludzie nie chcą przyłą-
czyć się do oficjalnych uroczystości organizowanej przez
UM. Czy aby ta druga -„młodzieżowa” impreza nie jest
pomyślana jako konkurencyjna wobec tej oficjalnej? Nie
podzielam tych obaw. W demokratycznym państwie każ-
dy ma prawo dać wyraz, w tej czy innej formie, swym
postawom i poglądom. Zwłaszcza gdy intencje i motywy
są szlachetne, a chęć uczczenia ofiar bombardowania ta-
kimi właśnie były. W tym względzie młodym organiza-
torom uroczystości należą się słowa pochwały. Taka od-
dolna, społeczna inicjatywa miała miejsce po raz pierw-
szy. Przynajmniej od prawie 20 lat, a więc od kiedy za-
mieszkałem w Sulejowie.

Uroczystość miała charakter akademii. Można ją po-
dzielić na trzy części. W pierwszej młodzi recytatorzy
odczytali autentyczne wspomnienia ludzi, którzy prze-
żyli, a następnie spisali swe doświadczenia z wrześnio-
wego nalotu niemieckiego lotnictwa na Sulejów. Zapre-
zentowano także wiersze Baczyńskiego, Herberta i Ró-
żewicza. Deklamacjom towarzyszyła dostosowana do
powagi uroczystości muzyka J.S Bacha.

W części drugiej organizatorzy poinformowali o po-
wołaniu do życia nowego stowarzyszenia pod nazwą
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Andrzej Tymiński

 ciekawostki
– z³oœliwostki

„Młody Sulejów dla Pokoleń”. Przedstawiono w spo-
sób ogólny główne cele i zamiary stowarzyszenia. Są
one szerokie bowiem wg deklaracji mają obejmować
liczne zagadnienie społeczno – polityczne i kulturalne.
Z doświadczenia wiem, że początki społecznej działal-
ności nie należą do najłatwiejszych. Bywa iż początko-
wy zapał i wiara w powodzenie z czasem często ule-
gają erozji. Droga do sukcesu oraz do zdobycia zaufa-
nia i poparcia społecznego wiedzie przez wytrwałą, sys-
tematyczną pracę, często usianą kolcami. Nie bez zna-
czenia są takie pojęcia jak rozwaga i uczciwość w po-
dejmowanych działaniach. Samymi hasłami (nawet tymi
najsłuszniejszymi) i dobrymi intencjami niewiele się
osiągnie. Przepraszam za te kilka słów przestrogi i pro-
szę nie traktować ich w żadnym przypadku jako po-
uczania. Pozwoliłem sobie na to z czystej, bezintere-
sownej życzliwości, bowiem jestem bardzo ciekaw
kolejnych wartościowych ze społecznego punktu wi-
dzenia inicjatyw młodych ludzi. Czy one się wkrótce
pojawią i jaką formułę przyjmą – czas pokaże. Jak mówi
Pismo – „Po czynach ich poznacie”.

Trzecia część uroczystości to ciekawy pomysł po-
legający na prezentacji na telebimie archiwalnych zdjęć
z okresu wojny i okupacji. Niestety technika bywa za-
wodna i złośliwa. Urządzenie (telebim) odmówiło po-
słuszeństwa i tym samym dobrze pomyślane zwieńcze-
nie uroczystości spaliło na panewce. No cóż, tak się
czasem zdarza. To drobne niepowodzenie w niczym
nie umniejsza wartości i znaczenia uroczystości. Na
koniec niezbyt pocieszająca i wymowna refleksja. Na
omawianą uroczystość zdecydowało się przyjść (nie
licząc organizatorów i wykonawców) kilkunastu miesz-
kańców Sulejowa. Szkoda! Może za rok będzie lepiej?

Lato już minęło, mamy jesień
- październik. W tym miesiącu
minie 70 rocznica deportacji przez
Niemców w czasie II wojny świa-
towej (1942r.), ponad dwóch tysięcy sulejowskich Żydów
do getta w Piotrkowie Trybunalskim. Wkrótce spotkał ich
tragiczny los, bowiem zostali oni przewiezieni z Piotrko-
wa do obozu zagłady w Treblince, gdzie wszyscy zostali
zamordowani przez okupantów. Nie uratował się nikt!
Około dwa lata temu p. Jan Miller podjął starania mające
na celu upamiętnienie tej rocznicy poprzez ufundowanie
choćby skromnej tablicy poświęconej tym wydarzeniom.
Niestety jego usiłowania, jak dotąd, spełzły na niczym.
W 47 numerze Suleja (kwiecień 2011), zamieściłem ar-
tykuł zatytułowany „Radnym naszym ku rozwadze”, trak-
tujący właśnie o wspomnianej powyżej rocznicy i będący
właściwie formalnym, społecznym wnioskiem (wraz z me-
rytorycznym uzasadnieniem), o upamiętnienie wydarzeń
z 1942 roku. Obydwie inicjatywy przeszły bez echa. Może
niezupełnie tak do końca, bowiem jakieś tam dyskusje czy

rozmowy miały miejsce. Ale miały one charakter prywat-
ny, a nie formalny. Nigdy nie zdecydowano się na wprowa-
dzenie tego tematu jako punktu obrad Rady, a w konse-
kwencji nie przeprowadzono nad nim głosowania. Dlacze-
go? O to trzeba by zapytać szanownych radnych. Niemniej
przypomina mi się powiedzenie klasyka – „jestem za, a na-
wet przeciw”. Czyli oficjalnie nie jestem przeciw, ale
w praktyce - po co nam ten problem? Tym bardziej, iż po-
parcie takiej inicjatywy, jak sądzę, wyborców raczej nie
przysporzy. Na krótką metę metoda chowania głowy w pia-
sek, bądź udawanie, że „nie ma sprawy” jakoś od biedy
ujdzie. Ale nie zmienia to faktu, że ten ważki problem mo-
ralny nadal pozostaje przed nami. Małe to pocieszenie, iż
i o nas, nawet o tych „ważnych i zasłużonych”, potomni też
z biegiem czasu zapomną, a mgła niepamięci pokryje na-
sze uczynki i mogiły.

* * *
W Sulejowie powstał, ku wygodzie mieszkańców, nowy

punkt handlowy. Zlokalizowany został na pokaźnym tere-
nie przy ul. Piotrkowskiej pomiędzy budynkiem dawnej sta-
cji kolejki a pozostałościami wapiennika Wiktor. Inwesto-
rem jest Biedronka. Jak każdy medal, sprawa ta ma dwie
strony. Z jednej strony nowopowstały (z angielska nazywa-
ny „market”), stanowić będzie bez wątpienia konkurencję
dla lokalnego handlu prywatnego. Ale nie tylko. Będzie on
także rywalizował z dotychczas jedynym obiektem tego typu
jakim jest „Tesco”. Z drugiej strony trzeba mieć nadzieję,
iż konkurencja między tymi placówkami handlowymi prze-
jawiać się będzie w zakresie cen, asortymentu oferowa-
nych towarów i sprawności obsługi klientów. Już na po-
czątek „Biedronka” zdobywa pewną przewagę, bowiem
dysponuje bardzo obszernym i pojemnym parkingiem. Niby
drobiazg, ale jakże ważny dla zmotoryzowanych. Nie ma

jednak róży bez kolców.
Tym kolcem jest trudny wyjazd spod Bie-

dronki na ul. Piotrkowską, którą w zasadzie, pra-
wie bez przerwy, suną z lewa i prawa kolumny
pojazdów. Sprawa niebawem jeszcze bardziej

skomplikuje się gdy zostaną oddane do użytku kolejne pa-
wilony budowane obok. Wcześniej czy później ten komu-
nikacyjny problem będzie musiał być rozwiązany. Tylko
jak? Bo w tym przypadku trzeba pogodzić dwa sprzeczne
interesy. Niewątpliwie należy zadbać o wygodę (i bezpie-
czeństwo!) zmotoryzowanych klientów „Biedronki”, ale
i również kierowców korzystających z usług MOK i pobli-
skiej firmy oponiarskiej. Przeciwwagą problemu jest dba-
łość i zapewnienie płynności, przepustowości na tym od-
cinku ul. Piotrkowskiej. Jakie zastosować rozwiązanie, to
już sprawa specjalistów od organizacji ruchu.
Niemniej trzeba widzieć i szukać rozwiązań
już teraz, czyli po prostu nie czekać aż w tym
miejscu powstanie istny węzeł gordyjski.
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Pierwsze Do¿ynki Wojewódzkie
w Piotrkowie

Po żniwnym trudzie, po letnim umęczeniu przy-
szedł czas na święto - Dożynki Rolników Ziemi Łódz-
kiej. W czwartą niedzielę września podziękowano
Panu Bogu oraz rolnikom za plony, za owoce ziemi i
pracę rąk ludzkich. - Tylko rolnik wie ileż to pracy
trzeba, żeby na polskim stole był bochen chleba - tymi
słowami Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław
Cubała powitał wszystkich rolników i zaproszonych
gości, otwierając wraz z Marszałkiem Województwa
Łódzkiego Witoldem Stępniem Święto Plonów. Sta-
rostowie Dożynek Edyta Pstrokoń i Tomasz Kowal-
ski przykazując marszałkowi bochen chleba prosili,
„aby dzielony był po gospodarsku i sprawiedliwie,
tak żeby nikomu go nie zabrakło”. Następnie młodzież
szkół prowadzonych przez powiat w Bujnach, Czar-
nocinie, Szydłowie, Sulejowie i Wolborzu wręczyła
wieńce Marszałkowi Województwa, Wicemarszałko-
wi Sejmu Cezaremu Grabarczykowi, w imieniu Wo-
jewody Łódzkiej wieniec odebrał dyrektor generalny
Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk, Marko-
wi Mazurowi Przewodniczącemu Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego, Andrzejowi Górczyńskiemu prezeso-
wi Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Sta-
roście Stanisławowi Cubale i Przewodniczącemu Rady
Powiatu Piotrkowskiego Ireneuszowi Czerwińskiemu.
Po ceremoniale Przewodniczący Rady Powiatu ogło-
sił werdykt Kapituły Plebiscytu honorowego tytułu
„Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego”. Został nim
Jan Sachrajda, honorowy prezes Zarządu Powiato-
wego OSP w Piotrkowie Tryb. Kapituła Tytułu doce-
niła jego: „umiejętności organizatorskie i szybkie kon-
sekwentne działanie, które wykorzystał zajmując się
pozyskiwaniem pieniędzy na zakup sprzętu pożarni-
czego, m.in. samochodów strażackich, uzyskiwaniem
środków na rozbudowę strażnic. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu integrował druhów inicjując szereg
zawodów strażackich, jednocześnie krzewiąc działal-
ność strażacką wśród dzieci i młodzieży, m.in. poprzez
organizację wielu konkursów o tematyce pożarniczej
oraz kierowanie ich na obozy szkoleniowo – wypo-
czynkowe. Swoją determinacją przyczynił się do włą-
czenia kilku powiatowych jednostek OSP do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Reaktywował
i wspomagał powstanie wielu, z obecnie funkcjonują-
cych, Orkiestr Dętych w powiecie”.

Najładniejszym stoiskiem Dożynek uznano to
przygotowane przez ZSR Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Bujnach. II miejsce zajęła prezentacja Sto-

warzyszenia Powiatowa Rada Kobiet, a trzecie Sto-
warzyszenie na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów
„Jesteśmy razem”. Nagrody ufundował Sekretariat Re-
gionalny KSOW  Woj. Łódzkiego. Mszę Świętą od-
prawił ksiądz Andrzej Chycki Dziekan Dekanatu
Piotrkowskiego, a homilię wygłosił ksiądz Jarosław
Leśniak duszpasterz rolników. Na dożynkowej sce-
nie wystąpili: wychowankowie Niepublicznego
Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Piotr-
kowie, młodzież z Wolborza i Bujen przygotowana
przez animatora kultury Krzysztofa Bylinkę, Orkie-
stra Dęta OSP z Longinówki pod batutą kapelmistrza
Grzegorza Konopki, Zespół Ludowa Biesiada z Czar-
nocina, zespół tańca TICO z Opoczna oraz górale
z Kapeli Józefa Gąsienicy Brzegi z Zakopanego.

Organizatorzy Dożynek Wojewódzkich, Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Starosta
Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, dziękują:
Komitetowi Organizacyjnemu Dożynek Woje-

wódzkich w Piotrkowie Tryb.,Aeroklubowi Ziemi
Piotrkowskiej i dyrektorowi Jarosławowi Cemplowi,
Radiu Strefa FM i prezesowi Tomaszowi Stachaczy-
kowi, pocztom sztandarowym, dyrekcji, nauczycie-
lom i uczniom placówek oświatowych prowadzonych
przez powiat, Kołom Gospodyń Wiejskich ziemi łódz-
kiej, samorządom gmin i powiatów województwa łódz-
kiego, Łódzkiemu Domowi Kultury i dyrektorowi Jac-
kowi Sokalskiemu, Komendzie Miejskiej Policji
w Piotrkowie Tryb. na czele z komendantem Gabrielem
Olejnikiem, Komendzie Państwowej Straży Pożarnej
w Piotrkowie Tryb.na czele z komendantem Włodzimie-
rzem Kapcem, Piotrkowskiemu Oddziałowi Polskie-
go Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Regio-
nalnemu Związkowi Pszczelarzy Ziemi Piotrkowskiej,
Domowi Pomocy Społecznej w Łochyńsku i Domo-
wi Dziecka w Sulejowie, Stowarzyszeniu Powiatowa
Rada Kobiet w Piotrkowie Tryb., Lokalnym Grupom
Działania, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Tryb., Krystynie Wieczorek, druhom
strażakom OSP, Samodzielnemu Szpitalowi Woje-
wódzkiemu w Piotrkowie Tryb., wystawcom komer-
cyjnym, wszystkim obecnym na Dożynkach organi-
zacjom i instytucjom działającym na rzecz rolnictwa,
rycerzom Bractwa Rycerskiego Ziemi Piotrkowskiej,
wszystkim sponsorom i darczyńcom, pracownikom
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, oraz Starostwa Pow.
w Piotrkowie Tryb.
Zdjęcia opublikowane dzięki uprzejmości Dariusza Śmigielskiego.
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Jarmark Wojewódzki - Œwiêto Ziemi £ódzkiej
Powiat piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski

oraz gminy Wolbórz, Sulejów, Gorzkowice reprezen-
towały ziemię piotrkowską podczas 9. Mixera Regio-
nalnego - Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. Sto-

iska, wokół hali sporto-
wej MOSIR-u od Al.
Politechniki, odwiedzi-
ły tłumy. Prezentację
powiatu otwierało sto-
isko Stowarzyszenia
Powiatowa Rada Ko-
biet, które kusiło trady-
cyjnym piotrkowskim
jadłem, własnoręczny-
mi wyrobami wędliniarskimi, smalcem ze skwarkami
o wyjątkowym swojskim smaku z dodatkiem ukiszo-
nego ogórka oraz regionalnymi słodkościami. Sulejów
postawił na zalewajkę z grzybami, a gospodynie z KGW
Koło do wieczora częstowały podsmażanymi pieroga-
mi i ciastami. Na te pyszności skusił się sam marszałek
województwa Witold Stępień. Miasto Piotrków Try-
bunalski promowało historyczne miejsca, w których za-
kochali się polscy i zagrani filmowcy. Swoje publika-
cje literackie i twórczość ludową promowała znawczyni
obyczajów ziemi piotrkowskiej Krystyna Wieczorek.
Muzyczną oprawę tworzyły zespoły: „Kapela spod
dębu”, Zespół „Ludowa Biesiada” z Czarnocina oraz
„Jacy tacy Moszczeniacy”.

Zarejestruj siê na
platformie
e-learningowej

Sukcesywnie rośnie zainteresowanie interaktywnymi
materiałami edukacyjnymi na piotrkowskiej platfor-
mie e-learningowej, która została uruchomiona 31
października 2011 roku. Ze szkoleń multimedialnych
skorzystało już około 10 tys. użytkowników. W ser-
wisie swoje konta aktywowało 8742 uczniów, którzy
łącznie na szkoleniach spędzili prawie 13 tys. godzin.
Lekcje internetowe prowadzi obecnie aż 321 nauczy-

cieli piotrkowskich szkół publicznych. W ramach plat-
formy uczniom zostały udostępnione multimedialne
zasoby edukacyjne (kilka tysięcy), obejmujące pod-
stawę programową szkół podstawowych, gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych. Dla młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych z terenu
miasta i powiatu platforma oferuje kilkanaście szko-
leń biznesowych oraz multimedialny kursy.

Na wdrożenie e-learningu piotrkowski magistrat
pod koniec 2010 roku pozyskał ponad 1,1 mln zł z Unii
Europejskiej. Koszt całkowity projektu to nieco po-
nad 1 mln 365 tys. złotych. Bezpłatna platforma edu-
kacyjna stworzona w Piotrkowie Trybunalskim jest
pionierskim projektem na skalę kraju.

Więcej informacji na: www.elearning.piotrkow.pl

Po SMS-sie odbierz dokument
Mieszkańcy powiatu piotrkowskiego już
nie muszą osobiście dowiadywać się, czy
w Wydziale Komunikacji Starostwa Po-
wiatowego w Piotrkowie czeka na nich
dokument prawa jazdy lub dowód reje-
stracyjny pojazdu. Od sierpnia o tym, że
dokumenty są do odbioru urząd powia-

damia za pomocą
SMS bądź ma-
ilem. Warunkiem
otrzymania infor-
macji jest podanie
przez interesanta
we wniosku nu-
meru telefonu ko-
mórkowego bądź
adresu poczty

elektronicznej. Po przesłaniu dokumentu do Starostwa
system generuje SMS: Wydział Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Pow. w Piotrkowie Tryb. zaprasza po
odbiór dowodu rejestracyjnego (prawa jazdy).

Interesanci wysoko cenią sobie takie udogodnienie,
a dla urzędników to usprawnienie i oszczędność, gdyż
wysłanie listu poleconego to 5 złotych, a SMS 15 gr.

asystent prasowy  44 732 31 29
Aneta Stępień

od lewej:
Jan Sachrajda
przyjmuje
gratulacje
z rąk
Ireneusza
Czerwińskiego

KGW „Koło”
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Gmina Wągrowiec-
sulejowianie w podróży
na skrzyżowaniu rzek
Wełny i Nielby

Pocysterski kościół
w Owińskach 

Renowacja fresków w opactwie 
    cystersów w Podklasztorzu

MOK - zawodnicy Turnieju Brydżowego
 Noc Świętojańska - wianki i wycieczka do Ujazdu

Uroczyste podsumowanie wakacji 

Dożynki wojewódzkie w Piotrkowie Tryb. - delegacja
Zespołu Szkół Ponadgimazjalnych w Sulejowie wręczyła

wieniec Wicemarszałkowi Sejmu Cezaremu Grabarczykowi
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poświęcenie sztandaru

Gmina W¹growiec z malowniczym jeziorem Durowskim gościła od 31 sierpnia do
2 września VII Forum Szlaku Cysterskiego. Dzięki obecności tam delegacji Gminy Sulejów prezen-
tujemy garść wrażeń z tej ciekawej okolicy.

 Sulejowianie w podrózach
W 2003 r. Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskie-

go przy Opacie Prezesie Kongregacji Polskiej Zakonu
Cysterskiego, Ojcu Piotrze Chojnackim OCist. z Mogi-
ły, zaproponowała coroczne spotkania nazwane „Forum
Szlaku Cysterskiego”. W tym roku sympatycy białych
mnichów spotkali się po raz siódmy, a organizatorem
była wielkopolska gmina Wągrowiec. Naszą gminę re-
prezentowali: Burmistrz Stanisław Baryła, z ramienia
Fundacji „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Su-
lejowie” Jakub Miazek i moja skromna osoba.

Tematyką pierwszego dnia Forum była m. in. „Oce-
na skuteczności rekultywacji wód na przykładzie jez.
Durowskiego”

W sobotę 01.09 - wycieczka. W Łaziskach zwie-
dzaliśmy piramidę rotmistrza wojsk napoleońskich
Franciszka Łakińskiego. Należy nadmienić, iż orygi-
nalne miejsce pochówku to jego autorski pomysł i  pro-
jekt, który przewidywał konstrukcję wykonaną z cio-
sanych kamieni w kształcie piramidy o wysokości 6 m.
W jej wnętrzu na dwóch łańcuchach umocowana jest
trumna z doczesnymi szczątkami rotmistrza. Następ-
nie udaliśmy się do Sanktuarium MB Pocieszenia w
Dąbrówce Kościelnej. W Długiej Goślinie zwiedzili-
śmy drewniany kościół pw. Marii Magdaleny z 1623 r.,
tu wysłuchaliśmy koncertu organowego. Co żwawsi
wspinacze górscy podjęli próbę wejścia na taras wido-
kowy na „Dziewiczej Górze” (144,9 m n.p.m) w Parku
Krajobrazowym Puszczy Zielonka w gminie Czerwo-
nak. Nazwa góry wywodzi się z XIII wieku, kiedy to
książę Przemysł I nadał te tereny osiadłym w Owiń-
skach cysterkom, od których wzniesienie wzięło swoją
pierwotną nazwę „Dziewicza Góra”. Na jego stokach
cysterki hodowały cennego i ciekawego owada - czerw-
ca polskiego* , którego używano do wyrobu czerwo-
nego barwnika. I to właśnie od tego owada pochodzi
nazwa koloru, nazwa miesiąca, a nawet, jak się przy-
puszcza, nazwa miejscowości Czerwonak. W Kicinie
zwiedzaliśmy drewniany kościółek pw. św. Józefa Ob-
lubieńca NMP z 1751 r., a po obiedzie udaliśmy się w
gościnę do ks. Kazimierza Tomalika, który jest gospo-
darzem pocysterskiego kościoła w Owińskach. Opac-
two to ufundowali dla sióstr cysterek w latach 1242 -
1252 Przemysław I i Bolesław Pobożny. Siostry swoją
posługę sprawowały w opactwie ponad 550 lat. Po ka-
sacie w 1823 r. opactwo przestaje istnieć. Kościół prze-
szedł w ręce księży diecezjalnych, zaś w budynkach
poklasztornych od roku 1952 mieści się Ośrodek Szkol-
no - Wychowawczy dla dzieci Niewidomych. Niemym

świadkiem dawnej świetności opactwa Sióstr Cysterek
w Owińskach pozostaje nieco naruszony przez ząb cza-
su dąb „Bartek” stojący nad Owińską Strugą, przy mu-
rze klasztornym, od co najmniej 500 lat. Sobota zakoń-
czyła się kolacją w gospodarstwie agroturystycznym
„Ostrowo Młyn” uświetnioną koncertem cytrowym.

W niedzielę - zwiedzanie Wągrowca, opactwa po-
cysterskiego w Łeknie i Tarnowa Pałuckiego.

W drodze powrotnej do Sulejowa podziwialiśmy uni-
katowe zjawisko hydrograficzne - skrzyżowanie rzek
Wełny i Nielby w Wągrowcu (jedyne w Europie i jedno
z dwóch w świecie). Badania wykazały, że wody oby-
dwu rzek na skrzyżowaniu płyną własnymi nurtami i mie-
szają się tylko w 10%. Rzeka Nielba wpada do Wełny,
ich wody wpadają w ruch wirowy, po czym wody każdej
z nich płyną dalej swoim korytem, co sprawdziliśmy
wrzucając gałązki na samo skrzyżowanie. Legenda mówi,
że to dzieło natury, ale tak naprawdę skrzyżowanie zo-
stało stworzone sztucznie podczas prac melioracyjnych
w 1830 r. i dokonali tego ówcześni cystersi.

* od red. - W średniowiecznej Polsce owad ten miał
duże znaczenie gospodarcze jako źródło czerwonego barw-
nika. Stosowano go szeroko w całej Europie w przemyśle
tekstylnym do połowy XIX wieku.

- Renowacja fresków
Z początkiem sierpnia tego roku, rozpoczęła się reno-
wacja barokowych fresków w prezbiterium naszej cy-
sterskiej świątyni. Freski przedstawiające Apostołów po-
wstały ok. roku 1637, kiedy urząd opata w Opactwie
w Sulejowie sprawował Stanisław Zaremba. Choć znaw-
cy tematyki cysterskiej niewiele wiedzą o rządach tego
Opata, to zapamiętany on został jako fundator nowego
wystroju kościoła. On również ufundował cztery mar-
murowe ołtarze boczne oraz prospekt organowy.
Koszt prac renowacyjnych wynosi 87 tys. zł. W kosz-
tach partycypuje Urząd Ochrony Zabytków z Łodzi -
30 tys. oraz Urząd Marszałkowski z Łodzi - 42 750 zł.
Ok 15 tys. parafia musi uzupełnić z funduszy własnych.
Prace konserwatorskie prowadzi pracownia Ars For-
tis z Krakowa – pani Maria Lelek-Pietrzak i pani Ha-
lina Cielak. Obie Panie są konserwatorkami dzieł sztu-
ki. Miałam możliwość oglądania już pra-
cy Pań przy renowacji fresków w Sanktu-
arium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszo-
wie. Zapewniam, efekt końcowy zapiera
dech w piersiach.

Op. Bogumiła  Strojna

CYSTERSI W SULEJOWIE
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 3 czerwca
podczas Piotr-
kowskiej Pa-
noramy Tanecznej zespół AKCENT zdobył Złotego
Piotrka z układem „Uliczne rajdy”.
17 czerwca w XXXIV Ogólnopolskim Przeglądzie
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej Przedbórz 2012 ze-
spół „Czerwone Jabłuszko” zdobył wyróżnienie.
17 czerwca odbył się IX Turniej Par w Brydżu Spor-
towym o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W zawodach wzięło udział 22 par z okolicznych po-
wiatów. Zwycięski puchar wręczono parze z Opocz-
na: Jacek Nowacki i Andrzej Paradowski. Najlepszą
parą z Sulejowa okazali się: Władysław Kobżyński
i Tadeusz Przybylski.
23 i 24 czerwca to „Noc Świętojańska” oraz „Dni
Sulejowa 2012. Tradycyjnie puszczano wianki na rze-
ce Pilicy. Kolejnego dnia odbył się Rodzinny Rajd Ro-
werowy, w którym udział wzięło 42 rowerzystów.
W tym: Lena Czerwińska-najmłodszy uczestnik
(2 lata); Danuta Wijacińska - najstarszy uczestnik
(61 lat) oraz cztery najliczniejsze rodziny: Barczyko-
wie, Wroniszewscy, Czerwińscy i Laszczykowie.
Gwiadą wieczoru był zespół UNIVERSE.
26 czerwca - wycieczka do Parku Edukacyjno-Roz-
rywkowego „MIKROKOSMOS” w Ujeździe oraz do
Grot Nagórzyckich.
12 sierpnia w Kościele Św. Tomasza na Podklaszto-
rzu odbył się koncert Wędrownego Festiwalu Filhar-
monii Łódzkiej pt. „Muzyka warszawskiego dworu”.
15 sierpnia - „II Średniowieczna Biesiada Rodzin-
na na Podklasztorzu”. Panie z KGW z gminy Sulejów
– z Białej, Łęczna, Krzewin, Koła i Łaz Dąbrowa przy-
gotowały jadła staropolskie,a drużyna rycerska pre-
zentowała swoje uzbrojenie. Uczestnicy imprezy mogli
sprawdzić się w roli łucznika, garncarza, czy wikli-
niarza. Gwiazdą wieczoru był
zespół Golden Life. Imprezie to-
warzyszył taniec z ogniem w wy-
konaniu Maxa i jego kolegów.
Przez lipiec i sierpień odbywały
się zajęcia wakacyjne  - warsztaty
plastyczne, zmagania sportowe,
gry i zabawy. 21 sierpnia odbyło
się uroczyste podsumowanie wa-
kacji. Podopieczni wspólnie z Dy-
rektor -Sylwią Klass i pracowni-
kami MOK zasiedli do stołu by wy-
myślnym deserem osłodzić sobie
gorycz rozstania.
foto. str. 12

 Sylwia Klass

W sulejowskim MOK-u
Dnia 25.06.2012 r. o godz. 11°° w budynku Szkoły

Podstawowej Nr 1 w Sulejowie w ramach programu
Łódzkie czyta odbyła się akcja głośnego czytania zor-
ganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Su-

l e j o w i e .
W spotkaniu
pod hasłem

„Cały Sulejów czyta” wzięły udział dzieci ze szkoły
podstawowej oraz młodzież z gimnazjum i liceum (foto
na stronie obok).

Ideą spotkania było propagowanie czytelnictwa
poprzez niekonwencjonalne działania wspierające
książkę i czytelnictwo. W dobie wszechobecnej tech-
niki i elektroniki warto przypomnieć, że książka jest
wartością ponadczasową oraz że bezpośredni kon-
takt z nią daje nieocenioną radość i satysfakcję.

Biblioteki stwarzają dzieciom możliwość doświad-
czania radości czytania, zdobywania wiedzy i rozwija-
nia wyobraźni. Dzieci w każdym wieku powinny po-
strzegać bibliotekę jako otwarte, przyjazne, atrakcyj-
ne a nawet baśniowe miejsce. W związku z tym Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Sulejowie zorganizowała
konkurs literacki  ,,Bajkowa biblioteka’’, którego
podsumowanie odbyło się w dniu 25.09.2012.

 Uczestnicy w swoich pracach wyrazili opinię
i oczekiwania dotyczące miejsca, w którym chcieli-
by spędzać miłe chwile z książką, a laureatami kon-
kursu zostali:
- I miejsce Julia Marzec
- II miejsce Jan Rutowicz
- III miejsce Michalina Wroniszewska
Wyróżnienie:
- Natalia Serafin
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a pozostali
uczestnicy dyplomy i upominki.

Joanna Albin

i  Miejskiej Bibliotece
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Uzale¿nienie - droga do nik¹d
Alkoholizm to choroba postępująca i nieuleczalna, któ-

ra prowadzi do śmierci, jednak lecząc można ją zatrzymać
w każdej fazie rozwoju. To zdanie lub jego sens przewijało
się niejednokrotnie w moich artykułach. Terminy – postę-
pująca, nieuleczalna czy
śmierć są dla nas jasne, ale na
końcu znajduje się określenie:
fazy rozwoju. No tak, jeżeli jest
to choroba postępująca to musi
przebiegać według jakiegoś
schematu i tym właśnie dzisiaj
chciałbym się zająć, czyli fazami rozwoju alkoholizmu. Ist-
nieją cztery fazy uzależnienia od alkoholu: faza wstępna,
faza ostrzegawcza, faza krytyczna i faza przewlekła.

Faza wstępna jest to okres, kiedy alkohol zaczyna to-
warzyszyć człowiekowi w większym lub mniejszym stop-
niu. Pojawia się w różnych okolicznościach. W fazie tej
dochodzi do uzależnienia psychicznego. Picie towarzyskie
przeradza się w miarę czasu w picie na rozładowanie na-
pięć, stresów, poprawy samopoczucia. Picie sprawia przy-
jemność i wzrasta ochota na alkohol. Z reguły jeszcze nie
upija się i ma zachowaną kontrolę nad piciem. Stopniowo
zwiększa się tolerancja na alkohol. Nie ponosi jeszcze emo-
cjonalnych skutków swego picia. W tej fazie trudno doszu-
kać się jakiś zagrożeń. Ci, którzy nie zatrzymają się na tym
etapie przejdą do fazy drugiej, fazy ostrzegawczej. Tutaj
człowiek już zaczyna coraz częściej szukać okazji do pi-
cia. Na przyjęciach sam inicjuje kolejki, aby dostosować
ilość wypijanego alkoholu do swych zwiększonych potrzeb.
Powoli zaczyna wybierać towarzystwa gdzie jest alkohol.
Picie kończy się utratą kontroli. Najczęściej spada toleran-

DYŻURY
 środy w godz. 13.15 – 16.45 terapeuta
 piątek 12.00 – 15.00 prawnik lub psycholog
piątek 17.30 – 21.00 terapeuta i grupa wsparcia
 wtorek w godz. 18.00 – 21.00 spotkania AA

SPw Sulejowie
Nr 2

cja na alkohol, czyli do upicia potrzebuje mniejszej ilości
alkoholu. Jest to faza, w której człowiek uzależnia się i prze-
chodzi do fazy krytycznej. Rozwija się w pełni utrata kon-
troli nad rozpoczętym piciem. Wydłuża się czas picia i ilość
wypijanego alkoholu. Następuje utrata szacunku dla sa-

mego siebie i zaczyna się obwi-
nianie innych za swoje picie.
Próbuje pokonać alkohol, udo-
wadniając na różny sposób, że
to on nad nim panuje, np. podej-
muje abstynencję (tydzień, mie-
siąc, czasem pół roku). Ale po-

wraca do picia i wydłużają się jego ciągi alkoholowe. Jest
to stopniowe przechodzenie do kolejnej fazy, która jest ostat-
nim etapem uzależnienia. Przechodzi do fazy przewlekłej.
Picie nasila się w ten sposób, że alkoholik upija się kilka
razy w ciągu dnia. Giną resztki oporu i wstydu, upija się
w pracy, na ulicy. Stan taki trwa aż do objawów zatrucia.
Długotrwałe pijaństwo wywołuje degradację moralną i spo-
łeczną, osłabienie procesów myślenia i zanik popędu płcio-
wego. Często sięga po alkohole przemysłowe i zaczyna
być gościem szpitali psychiatrycznych, które dają mu je-
dynie chwilowe wytchnienie. Organizm jest tak wynisz-
czony przez toksyny, że następuje śmierć.

Rozwój choroby można zatrzymać na każdym etapie.
Większość ludzi nie opuszcza fazy pierwszej, ale ci, któ-
rzy to zrobią (statystycznie co piąta osoba) staną się alko-
holikami. Długość trwania poszczególnych faz może być
różna. Mogą to być miesiące jak i lata. Jedynym racjonal-
nym sposobem, aby nie dać się wciągnąć w ten proces, jest
zachowanie abstynencji. Z doświadczenia wiem, że nieje-
den alkoholik chciałby cofnąć czas i nie udać się w tą dro-
gę, która prowadzi do nikąd.

Marcin AA

Piñczów i Bory Tucholskie
Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr.2 im. Królowej

Jadwigi w Sulejowie reprezentowali gminę Su-
lejów w dwóch ogólnopolskich imprezach tu-
rystycznych. W dniach14-16 w XXIV Rajdzie
Pieszym Szlakami kultury, szlakami cystersów
w Pińczowie. Drużyna w składzie Ada Zdul-
ska (test wiedzy o kielecczyźnie), Filip Bebak
(test wiedzy z dziejów chrześcijaństwa w Pol-
sce) i Michał Maroszczyk (tor sprawnościo-
wy) zajęła I miejsce.

W następny weekend uczniowie zmagali
się w ramach XIX Pieszego Zlotu Ekologicznego Bory
Tucholskie 2012. Drużyna Podklasztorze II w skła-
dzie Adrianna Ciesielska, Natalia Pastuszka i Mate-
usz Ściepłek zajęła I miejsce, a Podlkasztorze I - Ad-
rianna Zdulska, Lidia Kowalska i Maciej Budzisz za-
jęła III miejsce. Indywidualnie w konkursie wiedzy

Obraz krajoznawczo – turystyczny Borów Tuchol-
skich   Natalia Pastuszka zajęła III miejsce.
Do obydwu rajdów przygotowała uczniów i opiekowała

się nimi na trasie – nauczycielka Marta Piasta.
                                                  Tesa

Pińczów



SULEJ  nr  52, październik`2012

SULEJ  jest redagowany przez:
Redaktor naczelna – Teresa Sarlej
Zespół: Zofia Gwarda, Zdzisław Papiernik, Katarzyna
Prochoń, Andrzej Tymiński, Ewa i Bożena Zawisza
Rysunki – Teresa Sarlej
Łamanie i druk – RC P-ków, ul. Belzacka, t.(44)7325626

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Za-
strzega sobie prawo do tytułów i opracowań tekstów.
Adres do korespondencji – Miejska Biblioteka
w Sulejowie, Rynek 1, 97–330 Sulejów

www.sulejow.pl                e-mail: sulej@op.pl

Fraszki ze zbiorku „Dialogi u bram raju” cz.3
 Stefana  LermickiegoDylemat kawalera

Jeszcze nie wiem co bardziej wolę:
Dać się złapać,
Czy samemu iść w niewolę.

Z obserwacji wynika:
Gdzie urzędas nie może lub nie chce -
Tam wysyła społecznika.

Do niektórych duszpasterzy
Cóż warta jest wiara,
której ostoją jest kara?

O niektórych zwolennikach metod
demokratycznych
Demokracja to taki system, w którym
Na wierzchu jest moja racja.

Œwiêto pieczonego ziemniaka

15 września na Podklasztorzu młodzież wszelaka ob-
chodziła uroczyście Święto pieczonego ziemniaka!

Imprezę zorganizowali i sponsorów wyszukali: Rada
Osiedla, OSP Podklasztorze, Młody Sulejów dla Poko-
leń, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC.

 Dzieci rywalizowały w m. in. w strzelectwie,
łucznictwie, jeździły na quadach i koniach (dzięki
szkółce jeździeckiej „Dwa Stawy”), tańczły i  bawiły
się w pianie. Tesa

PONIEDZIAŁEK
16.00-17.00 – Zajęcia plastyczne (dzieci 3-8 lat)
17.00-18.00- Zajęcia plastyczne (dzieci od 8 lat)
16.00- 16.45 - Taniec ludowy (dzieci od 8 lat)
16.45 – 17.45 - Taniec ludowy (dzieci 3-8 lat)
18.00-19.00 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
19.00-20.00 – Aerobik
WTOREK
16.00-20.00 - Nauka gry na gitarze / keyboardzie
18.00-19.00 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
19.00-20.30 – Taniec towarzyski dla dorosłych
ŚRODA
17.00-18.00 – Zajęcia teatralne
16.00-20.00 - Nauka gry na gitarze / keyboardzie
18.00-19.00 - „Zdrowy kręgosłup” –gimnastyka*
19.00-20.30 – Yoga
CZWARTEK
18.00-19.00 - „Zdrowy
kręgosłup” –gimnastyka*
19.00-20.00 – Aerobik
PIĄTEK
16.00-20.00 - Zajęcia
taneczne
SOBOTA
Wynajem Sali na imprezy
NIEDZIELA
15.00-18.00 –
Brydż (od 14 X)

*Zajęcia odbywać się
będą zamiennie we
wt. i czw. oraz ponie-
działki i środy

 MOK-PLAN ZAJĘĆ




