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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Marzec powitał nas słonecznymi dniami – czy to już wiosna? Ludowe przysłowie przestrzega:

„Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.” Czas pokaże czy będzie
ciepło, ale na pewno może być miło, jeśli tylko uśmiechniemy się do siebie nawzajem z okazji Dnia
Kobiet. Tym, którzy to święto czczą „półgębkiem” kojarząc je z upadłą komuną, przypominamy jego
historię. Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono po raz pierwszy 19 marca 1911 roku w Danii,
Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a w USA 20 lutego 1909 roku.

Sulejów - Podklasztorze,
kapliczka przy ul. Rycerskiej na
miejscu zwanym „Francowizna”

W dzisiejszym numerze zrobiło się bardzo tradycyjnie - przedsta-
            wiamy kolejne elementy historii   naszej „małej ojczyzny”.

                                   Teresa Sarlej

Rocznica aresztowań
11 lutego 1941 roku
UM - wiadomości
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Poniższy artykuł jest częścią większej całości, mają-
cej na celu powstania listy represjonowanych miesz-
kańców gminy Sulejów w latach II. wojny światowej
(poległych, pomordowanych, uwięzionych itd.). Jeśli
chcą Państwo podzielić się takimi informacjami, to
proszę kontaktować się z autorem pod adresem e-
mailowym: titokb@wp.pl lub tel.  510-142-679.

W transporcie do Oœwiêcimia1

Dzień 11 lutego 1941 roku  to data bardzo bole
sna w dziejach naszego miasta. Aspektów zdra
dy „Stefanka” jest tyle, że nie sposób ich przy-

toczyć w tak krótkim artykule i zmuszony jestem je po-
minąć. Faktem jest, że feralnego dnia niemiecka żan-
darmeria w asyście policji granatowej i miejscowych
volksdeutschów aresztowała 62 osoby z pla-
cówki Związku Walki Zbrojnej w Sulejowie.
Poniżej przytaczam pełną listę i niemal kom-
pletne dane aresztowanych mieszkańców Su-
lejowa. Ponadto w kolejnych dniach Niemcy
zatrzymali dalszych 11 osób w Piotrkowie
z tamtejszej konspiracji. Do tragedii tylu osób
przyczynił się zdrajca z Sulejowa pchor. Ste-
fan Pietrusiński ps. „Stefanek”, który w tutej-
szej placówce ZWZ pełnił bliżej nieokreślone
funkcje dowódcze i wywiadowcze. Dostarczył
on do gestapo listę zaprzysiężonych członków
konspiracji. Dlaczego? Do dziś nie wiadomo.
Efektem tego były masowe aresztowania
członków ZWZ z placówki w Sulejowie.

Zginęli podczas aresztowania:
1. Inowłodzki Stanisław (22 l., 19 X 1919
Sulejów – 11 II 1941 Sulejów) – syn Józefa
i Teofilli Mielczarek, rolnik, zastrzelony
podczas aresztowania, gdy podjął próbę
ucieczki, nie figuruje w rejestrze KLA.
2. Kowalski Sylweriusz (45 l., 20 VI 1895
? – 11 II 1941 Sulejów) – syn Teofila i Ju-
lianny Goeb, utalentowany artysta-malarz,
autor wielu obrazów, głównie o tematyce su-
lejowskiej i religijnej, wymalował kościół
sulejowski wg projektu prof. Procajłowicza,
miał swoją pracownię przy ul. Cmentarnej
1, zmarł na zawał serca przy próbie areszto-
wania, nie figuruje w rejestrze KLA.
Uniknęli aresztowania w dn. 11. II 1941 r.:
1. Kiełkiewicz (? – ?) – był na liście przezna-
czonych do aresztowania, ale w dn. 11 II 1941

r. przebywał w więzieniu na Radogoszczu, aresztowany
za szmugiel, co paradoksalnie uratowało mu życie, gdyż
później został zwolniony, nie figuruje w rejestrze KLA.
2. Wójcik Tadeusz ps. „Hańcza” (? – zm. 1983 ?) –
zam. Dobra Woda, u niego na polu była skrytka z bro-
nią placówki ZWZ z Sulejowa, w 1944 r. służył w 25.
PP AK pod dowództwem Witolda Kucharskiego ps.
„Wicher”, wojnę przeżył, nie figuruje w rejestrze KLA.

Aresztowanych Sulejowian osadzono najpierw
w więzieniu w Piotrkowie Tryb., skąd kolejno trafiali
na przesłuchania do budynku gestapo przy ul. Żerom-
skiego. W wyniku dochodzenia i osobistej konfronta-
cji ze zdrajcą „Stefankiem” zwolniono kilka osób.

Zwolnieni z więzienia w Piotrkowie Tryb.:
1. Kowalski Kazimierz – zwolniony, nie ma w reje-

strze KLA.
2. Lachowski Marian – zwolniony, nie ma w
rejestrze KLA.
3. Markiewicz Marian – kościelny, zwolnio-
ny, nie ma w rejestrze KLA.
4. Olejnik Roman – zwolniony, nie figuru-
je w rejestrze KLA.

Resztę, bez wyjątku, po blisko dwumie-
sięcznym dochodzeniu, połączonym z biciem
i torturami, w dniu 4 IV 1941 r. wysłano do KL
Auschwitz. Była to grupa 536. mężczyzn za-
branych z więzień w Radomiu, Piotrkowie,
Kielcach i Częstochowie. Z więzienia w Kiel-
cach do tego samego transportu dołączono
wcześniej aresztowanych księży z Sulejowa.

Dołączeni do transportu z więzienia w
Kielcach:

1. Gburczyk Alojzy (28 l., 17 III 1912 Dimer-
wólka – 30 IV 1942 Radom) – zam. Sulejów,
ul. Krakowska 20, wikariusz w Sulejowie
w l. 1937-1940, aresztowany w IV 1940 r.
i uwięziony w więzieniu w Kielcach, skąd tra-
fił do Oświęcimia, nr KLA 12.204, przenie-
siony 30 V 1941 r. z Neuengamme do KL Da-
chau (nr 26.060). Stamtąd przewieziony do
Radomia i rozstrzelany w publicznej egzeku-
cji. 16 VIII 1967 r uhonorowany pamiątkową
tablicą w kościele parafialnym w Sulejowie.
2. Grzymowicz Teofil (28 l., 17 X 1912 Krze-
mieniewo – 30 IV 1942 Radom) – wikariusz
w Sulejowie 1940 r., aresztowany w IV 1940
r. i uwięziony w więzieniu w Kielcach, skąd
trafił do Oświęcimia, nr KLA nr 12.205, prze-

niesiony z Neuengamme do KL Dachau 30 V 1941 r.
(nr 26.061). Stamtąd przewieziony do Radomia i roz-
strzelany w publicznej egzekucji. 16 VIII 1967 r uho-
norowany pamiątkową tablicą w kościele parafialnym
w Sulejowie.

1 Zastosowane w tekście skróty oznaczają:  AK – Armia
Krajowa, KLA (niem. „Konzentrationlager Auschwitz”)
– obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, l. – lat, PP – Pułk
Piechoty, zm. – zmarł, ZWZ – Związek Walki Zbrojnej,
? –  brak wymaganych danych lub dane wątpliwe.
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3. Misiurski Antoni (50 l., 13 I 1891 Chmielów –
9 VII 1942 Dachau) – proboszcz parafii Podklaszto-
rze, aresztowany w I 1941 r. i uwięziony w więzie-
niu w Kielcach, skąd trafił do Oświęcimia, nr KLA
nr 12.277. 4. V 1941 przeniesiony z KL Auschwitz
do KL Dachau (nr 25.294).

Pociąg dotarł do Oświęcimia 5 IV 1941 r. o godz.
3.00 nad ranem. Jeden z więźniów tego transportu, Ka-
zimierz Czaja tak wspominał te pierwsze chwile w obo-
zowej rzeczywistości: „Kiedy pociąg zatrzymał się, na
miejscu, usłyszałem szczekanie psów i wrzaski eses-
manów. Na powitanie w ruch poszły pałki i kije. Nie-
którzy padali to znów podrywali się. Wielu miało po-
rozrywane ubrania, porozbijane głowy i zakrwawione
twarze.”. Inny więzień Edward Ciesielski relacjonował:
„Dochodzimy do bramy, na której widniej zgięty w pół-
kole napis „Arbeit mach frei”. W bramie przeliczają nas
szczegółowo. Okazuje się, że nie brakuje nikogo i strzały
którymi zostaliśmy obsypani przy wysiadaniu z wago-
nów, były bez żadnego powodu – nikt nie uciekał, eses-
mani zrobili to specjalnie dla wywołania paniki. W wy-
niku bezpodstawnych strzałów padło 8 zabitych i 14
rannych. Ciężko pogryzionych przez psy było bardzo
wielu. Wprowadzono nas w głąb obozu otoczonego po-
dwójną linią kolczastych drutów i ustawiono nas na wiel-
kim placu obok kuchni obozowej. Zjawiło się kilku es-
esmanów, którzy zaczęli nam rozcinać więzy na rękach.
Kaleczyli nam ręce. Ktokolwiek krzyknął z bólu, tego
kopano i bito w bezlitosny sposób.” Następnie każdy
wiezień musiał  rozebrać się do naga, później przecho-
dził rejestrację, był tatuowany, strzyżony i przechodził
lodowatą kąpiel. Potem wydawano mu obozowe pasia-
ki i trepy. Przybyłych więźniów poddano około dwuty-
godniowej kwarantannie, podczas której uczyli się na
komendę wymawiania po niemiecku swoich numerów
obozowych, wkładania i zdejmowania czapek obozo-
wych, tudzież innych „niezbędnych” rzeczy. Tej nauce
towarzyszyło szybkie tempo, bicie i przekleństwa. Kto
nie wytrzymywał, ten ginął. Już w pierwszym dniu pra-
cy było 17 trupów.

Zginęli w Oświęcimiu:
1. Andryszkiewicz Antoni Julian (25 l., 16 I 1916
Sulejów – 18 VIII Oświęcim) – fryzjer, nr KLA 12.237.
2. Andryszkiewicz Kazimierz (37 l., 14 III 1904 Su-
lejów – 15 X 1941 Oświęcim) – kasjer, nr KLA 12.278.
3. Bie rnacki Antoni (44 l., 26 XII 1896 Sulejów –
10 X 1941 Oświęcim) – stolarz, rolnik, nr KLA 12.284.
4. Borkowski Marian (29 l., 4 XII 1912 Sulejów –
26 XI 1941 Oświęcim) – robotnik, nr KLA 12.202.
5. Byczek Kazimie rz (19 l., 19 IX 1922 Sulejów –
23 IV 1941 Oświęcim) – szewc, nr KLA 12.201.
6. Czuprykowski Zbigniew (21 l., 1 XI 1919 Pod-
klasztorze – 1941 Oświęcim) – ślusarz, nr KLA 12.282.
7. Erchard Józef Zbignie w (24 l., 19 III 1917 Su-

lejów – 22 XI 1941 Oświęcim) – pchor. WP, nr KLA
12.131.
8. Felczyński Mieczysław (29 l., 25 VIII 1911 Rzeczyce
–   VII 1941 Oświęcim) – rzeźnik, masarz, nr KLA 12.224.
9. Gajda Stanisław (20 l., 22 X 1920 Piotrków Tryb. –
3 V 1942 Oświęcim) – technik, transport do  Oświęci-
mia z 5 IV 1941 r., nr KLA 12.254, w obozie pracował
w biurze budowlanym (komando „Bauleitung”).
10. Jarmułowicz Bolesław (36 l., 23 IV 1905 Sulejów
– 20 IV 1942 Oświęcim) – stolarz, nr KLA 12.283.
11. Jarmułowicz Stanisław (38 l., 22 VI 1903 Sulejów
– 28 IV 1942 Oświęcim) – stolarz, nr KLA 12.286.
12. Janakiewicz Jan Wacław (31 l., 22 XII 1909 Wój-
cin – 7 IX 1941 Oświęcim) – urzędnik, nr KLA 12.250.
13. Klass Jerzy Leopold (28 l., 18 XI 1912 Sulejów –
1941 Oświęcim) – fryzjer, nr KLA 12.226.
14. Klass Roman Zdzisław (21 l., 23 X 1919 Sulejów
– 1941 Oświęcim) – stolarz, nr KLA 12.227.
15. Koszowski Wiktor Józe f  (18 l. , 14 V 1924 Ho-
raczki – 8 VIII lub 7 XI 1941 Oświęcim) – robotnik,
nr KLA 12.271.
16. Kozłowski Piotr (45 l., 2 II 1896 Sulejów – 13 X
1941 r. Oświęcim) – ślusarz, nr KLA 12.298.
17. Krawczyński Jan (43 l., 9 IV 1898 Szczekociny –
28 X 1941 Oświęcim) – przemysłowiec, brat Stanisła-
wa, przed wojną współwłaściciel wapienników i kopal-
ni w Sulejowie, współfundator ckm dla 25 PP z Piotrko-
wa Tryb., nr KLA 12.281.
18. Krawczyński Stanisław (51 l., 8 IV 1890 Szczeko-
ciny – 5 IV 1942 Oświęcim) – przemysłowiec, brat Jana,
przed wojną współwłaściciel wapienników i kopalni
w Sulejowie, współfundator ckm dla 25 PP z Piotrkowa
Tryb., nr KLA 12.280.
19. Laszczyk Józef Kazimierz (18 l., 19 III 1923 Sule-
jów – 14 IV 1942 Oświęcim) – piekarz, nr KLA 12.181.
20. Laszczyk Marian (29 l., 9 VIII 1911 Sulejów – 24 X
1941 Oświęcim) – piekarz,  nr KLA 12.180.
21. Machaj Stanisław (21 l., 31 X 1911 Podklasztorze
– 7 XI 1941 Oświęcim) – fryzjer, syn Piotra i Anny Pu-
dzik, nr KLA 12.241.
22. Mazerant Kazimierz (22 l., 13 III 1919 Sulejów –
3 VIII 1941 Oświęcim) – szewc, nr KLA 12.183.
23. Nowicki Wacław (27 l., 14 II 1914 Sulejów – 8 X
1941 Oświęcim) – robotnik, zam. Sulejów, ul. Nadpi-
liczna, przed wojną ułan w Grodnie (w 19 PUŁ?), nr
KLA 12.228.
24. Paraszews ki Artur (20 l., 11 IV 1921 Sulejów –
13 V 1942 Oświęcim) – robotnik, nr KLA 12.252.
25. Pawlicki Jan (42 l., 13 VI 1899 Sulejów – 11 VII
1941 Oświęcim) – robotnik, nr KLA 12.279.
26. Przybylski Stanisław (26 l., 21 XI 1914 Sulejów –
28 VIII 1941 Oświęcim) – technik, nr KLA 12.272.
27. Sońta Edward (26 l., 6 XI 1914 Sulejów – 20 XII
1941 Oświęcim) – ślusarz, zam. Sulejów, ul. Staropiotr-
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kowska/Torowa, zastępca dowódcy kompanii
sulejowskiej?, nr KLA 12.203.
28. Szczęs ny Ste fan (37 l., 22 VIII 1903
Uszczyn – 13 V 1942 Oświęcim) – księgowy,
prowadził w Sulejowie biuro pisania podań,
nr KLA 12.253, dłuższy czas pisał do rodzi-
ny z obozu
29. Szparaga Antoni (39 l., 4 VI 1901 Kaleń –
7 VIII 1941 Oświęcim) – murarz, nr KLA 13.001.
30. Turowski Wacław (35 l., 1 VII 1905 Łomża –
28 IV 1942 Oświęcim) – krawiec, nr KLA 12.336.
31. Tymanowski Brunon (28 l., 12 IX 1912
Piotrków Tryb. – 20 IV 1942 Oświęcim) – ko-
miwojażer, nr KLA 12.289.
32. Tymanowski Stefan Eugeniusz (30 l., 1 IX
1910 Piotrków Tryb. – 28 IV 1942 Oświęcim) –
blacharz, nr KLA 12.288.
33. Wodzianowski Wacław (29 l., 1 I 1912
Sulejów – 20 III 1942 Oświęcim) – krawiec, nr
KLA 12.200, w rejestrze KLA figuruje jako
Wodzinowski Wacław.
34. Zieliński Stanisław (41 l., 27 V 1899 Cię-
cina – 1941 Oświęcim) – kapelusznik,  nr KLA
12.274, ojciec Zielińskiego Stefana.
35. Zieliński Stefan (18 l., 5 III 1922 Skiernie-
wice – 8 VIII 1941 Oświęcim) – robotnik,  nr
KLA 12.273, syn Stefana.
36. Ziome k Kazimierz (20 l., 2 I 1921 Su-
lejów – 6 VIII 1941 Oświęcim) – rzeźnik,
nr KLA 12.257.
37. Żak Kazimierz (35 l., 12 I 1906 Łódź –
? Oświęcim) – kowal, zam. Sulejów, ul.  Ta-
raszczyńska, dowódca kompanii sulejow-
skiej?, nr KLA 12.179.

Trafili do Oświęcimia,  dalszy los nie znany:
1. Dratwicki Kazimierz (21 l., 13 VIII 1919 Górki
Duże – ?) – piekarz, nr KLA 12.236.
2. Inowłodzki Marian (22 l., 25 III 1922 Sulejów – ?)
– murarz,  nr KLA 12.230.
3. Jankiewicz Stanisław (27 l., 9 I 1914 Sulejów – ?)
– ślusarz, nr KLA 12.208.
4. Kielczyński vel Kerczyński Marian (32 l., 12 XI
1908 Sulejów – ?) – murarz, nr KLA 12.141,  przenie-
siony do innego obozu.
5. Kozłowski Roland (18 l., 14 VI 1922 r. Sulejów –
?) – uczeń, nr KLA 12.235.
6. Lachowski Stefan (23 l., 1 IX 1917 Sulejów – ?) –
rolnik, nr KLA 12.229.
7. Matusiak Jerzy Stanisław (28 l., 10 IX 1912 Mazew
– ?) – rusznikarz, ślusarz, syn Władysława, nr KLA 12.206.
8. Matusiak Wiktor (18 l., 10 IX 1922 Mazew – ?) –
urzędnik,  syn Władysława, nr KLA 12.207.
9. Matusiak Władysław (56 l., 31 X 1883 Raciborów – ?)
– organista, ojciec Jerzego i Wiktora, nr KLA 12.299.

10. Owczarek Stanisław (34 l., 4 IX 1906 Bar-
kowice – ?) – rzeźnik, nr KLA 12.285.
11. Pardel Stanisław (19 l. , 12 IV 1922 Sule-
jów – ?) – rolnik, nr KLA 12.229.
12. Przybylski Feliks (32 l., 31 V 1908 Piotr-
ków Tryb. – ?) – piekarz,  nr KLA 12.248.
13. Pytka Józef (25 l., 17 XII 1915 Sulejów –
?) – fryzjer, nr KLA 12.247.
14. Staniewski Józef (21 l., 9 V 1920 Sulejów
– ?) – robotnik, nr KLA 12.251.
15. Szczęsny Stanisław (21 l., 23 XI 1919 Su-
lejów – ?) – fryzjer, nr KLA 12.132.
16. Tymanowski Apolinary (24 l., 6 III 1917
Sulejów – ?) – dekarz, nr KLA 12.287.
17. Zdziechowski Tadeusz (20 l., 11 IV 1921
Łódź – ?) – robotnik, nr KLA 12.209.

Nie znam przypadku, aby ktoś z wyżej wy-
mienionych przeżył pobyt w obozie, a tym bar-
dziej wrócił do Sulejowa. Gwoli porządku nale-
ży jeszcze podać nazwiska osób, które mieszkań-
cy Sulejowa w rozmowach ze mną wymieniali

jako aresztowane 11  II  1941 r. Zakwalifiko-
wałem je jako osoby wątpliwe, bowiem nie fi-
gurują w rejestrze KLA, ale... Są to: Banasik
Edward, Godzianowski Wacław, Grabow-
ski Franciszek, Lachowski Jan, Matusiak
Zbigniew, Olczykowski Józef i Tymanowski
Eugeniusz. Być może dzięki temu uda się od-
słonić coś  jeszcze z mroków tajemniczości jaką
wciąż owiana jest ta sprawa.

Bibliografia selektywna:
Biblioteka Miejska Sulejów, Jan Miller, Księ-
ga pamiątkowa – w 60. rocznicę aresztowań

w Sulejowie 1941-2001, (rkps), Sulejów 2001, (zawiera co
prawda 61 nazwisk, ale są tu też nazwiska osób aresztowa-
nych w innym miejscu i czasie, z tego źródła korzystał An-
drzej Tymiński, przy opracowaniu „Vademecum Sulejowa
i Okolic”(kpis), Sulejów 2013, ale podał tylko 56 nazwisk).
Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL „Auschwitz”  
Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, red.
Franciszek Piper, Irena Strzelecka, Oświęcim 2006, t. 1.
Zbiory autora, Antoni Galiński, Represje niemieckie
w stosunku do żołnierzy ZWZ z placówki w Sulejowie (losy
aresztowanych 11. II 1941 r.), wykład wygłoszony 8 IX
2011 r. w Sulejowie na sesji popularnonaukowej „Wojna
i okupacja niemiecka w Sulejowie 1939-1945” (zawiera
wykaz 48 nazwisk).
Zbiory autora, Relacje Sulejowian zebrane w l. 1999 – 2014,
m. in. Gaczkowski Władysław, Gliszczyński
Marian, Inowłodzki Stanisław (zm.), Migała
Halina, Pajączkowski Władysław (zm.), Wo-
lankiewicz Barbara oraz Warych Józef z Bar-
kowic (zm.). 25 II 2014 r.

Krzysztof  Bojarczuk
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Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

1. WITACZE
Od pewnego czasu przy głównych
wjazdach do gminy Sulejów moż-
na zobaczyć 3 witacze. Umieszczo-
ne są one przy drodze krajowej nr
74 oraz 12. Nowe znaki, identyfi-
kujące obszar gminy Sulejów, z ha-
słem „Sulejów wita” oraz „Sulejów

zaprasza ponownie” są doskonałą promocją walorów
turystycznych gminy.

Na nowych stalowych witaczach, obok tradycyjne-
go powitania, umieszczony jest herb Sulejowa  oraz ta-
blica ,,Podklasztorze Pomnik Historii” z symboliką
obiektu i logo Pomnik Historii.

Witacze dzięki odblaskowej folii widoczne są również
w nocy. Chcieliśmy, aby nowe tablice  przykuwały uwagę.
Na witaczach promujemy najcenniejszą wartość naszego
regionu, nasz skarb – Opactwo Cystersów na Podklaszto-
rzu, któremu Prezydent RP nadał tytuł Pomnika Historii –
podkreśla Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła.
2. LICZBA MIESZKAŃCÓW W SULEJOWIE
I GMINIE
Nieznaczny ale systematyczny wzrost mieszkańców za-
notowano w gminie Sulejów. Według stanu na
31.12.2013 r. liczba ludności w gminie wyniosła 9 ty-
sięcy 899 osób. To o 91 osób więcej niż w roku 2012.
Z kolei Sulejów w 2013 r. zamieszkiwało 6 tysięcy 347
osób, o 43 osoby mniej niż w 2012 r.

IV Rajd Walentynkowy "PILICZANEK"

17 stycznia

4. WŁAMANIA W SULEJOWIE

5. „Diamenty rosy”

6. Miejska
Bibilioteka

w Sulejowie,
Dzień Święte-
go Walentego



7. Rocznica aresztowań 11 lutego 1941r.
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Według stanu na 31.12.2013 r.  gminę Sulejów za-
mieszkiwało:

1.  Adelinów 7
2.  Barkowice 413
3.  Barkowice Mokre 142
4.  Biała 427
5.  Bilska Wola 155
6.  Bilska Wola Kolonia 219
7.  Dorotów 70
8.  Kałek 332
9.  Karolinów 60
10.  Klementynów 33
11.  Kłudzice 392
12.  Koło 364
13.  Korytnica 95
14.  Krzewiny 229
15.  Kurnędz 339
16.  Łazy Dąbrowa 176
17.  Łęczno 444

3.
W piątek 17 stycznia 2014r., na Placu Straży oraz na
cmentarzu oddano hołd poległym w walce o wyzwo-
lenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządo-
wych Miasta i Gminy Sulejów w osobach: Jan Andrzej-
czyk – z-ca burmistrza Sulejowa, Przemysław Maj-
chrowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejo-
wie oraz radni: Teresa Sarlej, Władysław Czerwiński,
Ireneusz Kuczyński, przedstawiciele Związku Emery-
tów i Rencistów, przedstawiciel zarządu powiatu piotr-
kowskiego Ireneusz Czerwiński, delegacje z placówek
oświatowych z Sulejowa (Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej
Jadwigi, Gimnazjum w Sulejowie). Uroczystą msza
święta upamiętniająca 69 rocznicę Wyzwolenia Sulejo-
wa celebrował ksiądz proboszcz Karol Olczyk z parafii
św. Floriana w Sulejowie.

4. WŁAMANIA W SULEJOWIE
Rosnąca ilość włamań na terenie Sulejowa skłoniła rad-
nych Rady Miejskiej do zorganizowania zebrania miesz-
kańców Sulejowa z Komendantem Komisariatu Poli-
cji. Zebranie odbyło się w budynku Miejskiego Ośrod-
ka Kultury. Inicjatorami zebrania był Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulejowie Przemysław Majchrowski
oraz radny Marek Sykus. Podczas spotkania zapropo-
nowali oni, aby poruszyć trzy kwestie:

1. Informacja Komendanta Policji dotycząca włamań.
2. Problemy i obawy mieszkańców.
3. Propozycje wspólnych działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa i porządku.

Komendant Komisariatu podinspektor Bogdan
Ociepa zapoznał mieszkańców z dotychczasowymi
i planowanymi działaniami Policji. Zwrócił uwagę na
rosnącą liczbę włamań do domów nie tylko w Sulejo-
wie, ale i w innych gminach powiatu piotrkowskiego.
Podkreślił również zaangażowanie grupy funkcjonariu-
szy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb.
w dochodzenie dotyczące włamań w Sulejowie oraz
o zwiększeniu pracy prewencyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Prze-
mysław Majchrowski poinformował mieszkańców o for-
mach współpracy Gminy Sulejów z Policją. Wsparcie fi-
nansowe gminy na dodatkowe patrole policyjne z roku na
rok jest wyższe: w 2011 roku Policja otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 10400 zł, w 2012 – 14300 zł,
w 2013 - 16900 zł, a w 2014 roku na ten cel Gmina prze-
znaczy 19500 zł.  Zgodnie z wnioskiem Komisji Ładu
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej na koszt
Gminy zostały wydrukowane ulotki „Bezpieczny dom
i Mieszkanie”.  Przewodniczący zwrócił uwagę, że po-
mimo wymienionych starań dokonano wielu włamań do
budynków na terenie Sulejowa. Szabrownicy najczęściej
dokonywali włamań w zachodniej (lewobrzeżnej) części
miasta.  Tylko w 2013 roku było ich 12, a na początku
tego roku okradziono księdza proboszcza i wikarego z Pa-
rafii Sulejów. Mieszkańcy w związku z tą sytuacją coraz
bardziej obawiają się o bezpieczeństwo swoich miesz-
kań. Stwierdził też, że od wielu lat rozważany jest mon-
taż monitoringu miejskiego i to bez zbędnej zwłoki zwa-
żywszy na skalę przestępstw. Na zakończenie zwrócił
uwagę na systematycznie malejący od kilku lat stan etato-
wy w Komisariacie Policji w Sulejowie.

Mieszkańcy aktywnie zabierali głos dzieląc się swo-
imi spostrzeżeniami na temat pracy policji.  Komendant
na bieżąco starał się udzielać odpowiedzi. Zabrało głos
kilka osób, których mieszkania w ostatnim czasie zo-
stały okradzione. Zebrani zgłaszali swoje niezadowo-
lenie z braku dyżurnego na komisariacie w nocny, jak
i malejącej liczby policjantów w komisariacie. Padły
również prośby o cykliczne spotkania z dzielnicowym
i patrole piesze.
Na zakończenie Burmis trz Sulejowa Stanis ław Ba-
ryła poinformował, że wyznaczył nagrodę w wyso-
kości 2000 zł za pomoc w ujęciu sprawców włamań.

18.  Mikołajów 17
19.  Nowa Wieś  138
20.  Piotrów 39
21.  Podkałek 165
22.  Podlubień 168
23.  Poniatów  909
24.  Przygłów 1053
25.  Salkowszczyzna 33
26.  Uszczyn 612
27.  Winduga 11
28.  Witów 261
29.  Witów Kolonia 384
30.  Włodzimierzów 1652
31.  Wójtostwo 99
32.  Zalesice 264
33.  Zalesice Kolonia 197
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5.
W Filii Bibliotecznej w Przygłowie odbyło się spotka-
nie autorskie z Panią Eweliną (Migałą) Misztelą. Ewe-
lina Misztela pochodzi z Przygłowa. Jest absolwentką
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana „Grota”
Roweckiego w Piotrkowie Trybunalskim i piotrkow-
skiej Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodnicze-
go Jana Kochanowskiego. Uczestniczyła w warszta-
tach literackich pod kierunkiem dr Danuty Muchy. Była
członkiem SKN Literatów. Debiutowała w „Tygodniu
Trybunalskim” wierszem Ikar.

„Diamenty rosy” to poetycki debiut książkowy au-
torki i tak też zatytułowano spotkanie. Podczas spotka-
nia Pani Ewelina chętnie opowiadała, jak rozpoczęła się
jej przygoda z poezją, co rzutowało na twórczość i te-
matykę wierszy. Poetka czytała wybrane wiersze i opo-
wiadała w jaki sposób powstały. Zachęcała słuchaczy
do pisania pod każdą postacią i w każdym gatunku lite-
rackim. Ochoczo odpowiadała na zadawane pytania.
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali autorki, która
podarowała im swoje tomiki wierszy wraz z dedykacją.
Miłym gestem podziękowania była róża i skromny upo-
minek wręczony autorce. Ewelina Misztela podzięko-
wała za miłe przyjęcie w murach placówki. Całość za-
kończył słodki poczęstunek.

6.
Nie ma chyba w polskiej historii takiego fenomenu kul-
turowego, jak obchody Dnia Zakochanych, zwanego też
Dniem Świętego Wale ntego. Jeszcze kilka lat temu
mało kto w Polsce słyszał o takim patronie spraw miło-
snych; Świętego Walentego kojarzono wszak z całkiem
innymi niż sercowe i uczuciowe przypadłości ducha.
Teraz jest inaczej. Z roku na rok potężnieje fala walen-
tynkowego szaleństwa, ogarniając w połowie lutego
młodych  i starszych rodaków, obsypujących się nawza-
jem kwiatami i prezentami, a przede wszystkim wysy-
łających miliony listów i pocztówek z wyznaniami i mi-
łosnymi zaklęciami.

Miejska B ibliote ka Publiczna w Sulejowie  włą-
czyła się również w obchody walentynkowych zwy-
czajów organizując lekcję z uczniami ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Jana Pawła II pod hasłem „Chłop-
cy  i dziewczynki lubią Walentynki”. W trakcie spo-
tkania zaprezentowana została postać Świętego Wa-
lentego, geneza święta zakochanych, zwyczaje towa-
rzyszące temu dniu jak również czytane były utwory
i wierszyki o tematyce lirycznej. Dzieci wykonały

kolorowe kartki walentynkowe, które mogły wręczyć
swoim sympatiom.

7.
9 lutego w kościele św. Floriana w Sulejowie została
odprawiona msza św., celebrowana przez księdza pro-
boszcza Karola Olczyka, upamiętniająca osoby aresz-
towane przez Niemców w Sulejowie w dniu 11 lute-
go 1941 r. i stracone w obozach koncentracyjnych pod-
czas II wojny światowej. W dzień rocznicy 11 lutego
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła, Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Wychowania, Oświaty, Kultury Tere-
sa Sarlej oraz delegacje Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sulejowie, Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Królowej Jadwigi oraz Gimnazjum w Sulejowie złożyli
kwiaty oraz zapalili znicze pod obeliskiem na ul. Gór-
nej w Sulejowie oraz na cmentarzu.

Burmistrz przedstawił zgromadzonym rys historycz-
ny związany z rocznicą, podkreślił znaczenie tamtych pa-
miętnych dni wojny, która przyniosła bezmiar cierpienia
i smutku. Podziękował za pamięć i udział w rocznicy.

8.
IV Rajd Walentynkowy "PILICZANEK" został do-
pisany do kolejnych rajdów Nordic Walking organizo-
wanych przez  licencjonowanego instruktora NW Gra-
żynę Gadula. Aktywność grupy 45+ nie zna granic. Kiep-
ska pogoda nie zniechęciła do uczestnictwa w rajdzie.
Bywało gorzej - wspominają uczestniczki, które brały
udział w marszu Walentynkowym w 2012 r., gdzie za-
spy śniegu były po kolana. Wtedy rajd  był połączony
z akcją "Zauważ mnie", która miała przypomnieć, że
14  luty to nie tylko "Dzień Zakochanych", ale również
"Dzień Chorych na Padaczkę".

W tym  roku Rajd Walentynkowy był wyjątkowy
dzięki zaangażowaniu  członkini "PILICZANEK"
Pani Basi, która perfekcyjnie przygotowała wydarze-
nie. Z grupy uczestniczek została wytypowana Miss
Nordic Walking, która otrzymała Złotą Koronę i dwie
Wicemiss, które otrzymały Srebrne Korony. Każda
uczestniczka rajdu była obdarowana czerwonym ser-
duszkiem - rękodziełem Pani Basi. Walentynki zakoń-
czyły się poczęstunkiem przygotowanym przez wła-
ścicielkę ośrodka agroturystycznego Dwa Stawy.  Fe-
nomenem  Nordic Walking jest to, że łączy ludzi, nie
stawia barier, a wręcz przeciwnie te bariery przeła-
muje. Zajęcia odbywają się w MOK, więcej szcze-
gółów pod tel.511-066-773.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl
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Na Podklasztorzu przy ul. Rycerskiej,
za szkołą, stoi przy drodze kapliczka.
Jej historia sięga początków XIX wie-
ku. Wspomnienie związane z jej bu-
dową, przekazywane jest z pokole-
nia na pokolenie od dwustu lat. Pre-
zentujemy czytelnikom opowieść,
którą zachował z swojej pamięci
Adam Moruś, obecnie mieszkaniec
Podklasztorza, a spisał jego syn. Pan
Adam Moruś przez wiele lat miał rów-

nież listę ofiarodawców z okolicznych wsi na rzecz
budowy kapliczki, a sam był również jednym z funda-
torów. Niestety ta cenna pamiątka zaginęła.

FRANCOWIZNA

Teren wokół kapliczki nazywany był przez miesz
kańców w latach przeszłych jako „francowizna”.

Okoliczna ludność nazwała tak to miejsce, ponieważ
poległo na tym terenie bardzo dużo francuskich żoł-
nierzy napoleońskich wycofujących się na zachód pod
naporem wojsk Rosji carskiej.

Wiadomo nam, iż Napoleon w 1812 roku wywo-
łał wojnę z Rosją carską. Ciężkie warunki atmosfe-
ryczne, bardzo duże mrozy i śniegi przyczyniły się
do odwrotu wojsk napoleońskich z Rosji. Wycofują-
cy się żołnierze francuscy właśnie na tym terenie na-
potkali dość liczny oddział wojsk carskich. Nie mo-
gli kontynuować dalszej ewakuacji. Od wschodu woj-
ska carskie, od zachodu trudności natury przyrodni-
czej – podmokłe tereny, bagna i rozlewiska rzeki Pili-
cy oraz sama Pilica do sforsowania. Z tych oto przy-
czyn poległo tu wielu żołnierzy francuskich.

Miejscowa ludność w należyty sposób pogrzeba-
ła żołnierzy i na miejscu pochówku, około 5 metrów
od drogi, postawiła krzyż i rzeźbę. Wg szacunków po-
chowano około pięćdziesiąt ciał.

Z biegiem czasu krzyż i figurka uległy zniszcze-
niu i w dowód pamięci o tamtych dniach i żołnier-
skiej śmierci na obcej ziemi postawiono w 1934 roku
nową kapliczkę, tym razem przy samej drodze. Nie
ma na niej napisów oprócz daty: 1943.

Powstała ona dzięki datkom pieniężnym i pracy
mieszkańców Obdzierza i Piasków. Kapliczkę tę moż-
na oglądać do dzisiaj.

Wiktor Moruś

Rola kultury i historii
we wspó³czesnym œwiecie

Istniejące od schyłku starożytności zakony, klasztory
wywarły przemożny wpływ na kulturę Zachodu. Bez

klasztornych skryptorium i bibliotek nie zachowałoby
się do dzisiejszych czasów żadne starożytne dzieło. Za
sprawą prowadzonych przez siebie szkół klasztory za-
pewniały edukację nie tylko własnemu narybkowi. Były
ośrodkami gospodarczymi, politycznymi, artystyczny-
mi, a przede wszystkim duchowymi. Człowiek współ-
czesny generalnie obawia się związków na całe życie,
a mimo to odczuwa dziwne poruszenie przebywając
w starym kościele opackim, słuchając jakby ponadcza-
sowego chóralnego śpiewu mnichów i zakonnic.

Kryje się za tym niezniszczalna tęsknota, którą w kla-
syczny sposób wyraziły już w pierwszych zdaniach swo-
ich wyznań św. Augustyn, przez całe życie poszukujący
Boga. „Ty sprawiasz sam, że sławić Cię jest błogo. Stwo-
rzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I nie-
spokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie.”

Chrześcijaństwo przybrało konkretną postać histo-
ryczną w Kościele i kościołach, i stało się źródłem
najwyższych osiągnięć kulturalnych. Dzisiaj zaś pro-
ces globalizacji dotyczący każdego człowieka na kuli
ziemskiej, zmienia warunki życia do tego stopnia, że
zajęci dniem dzisiejszym i obawą o jutro łatwo i chęt-
nie zapominamy o wczoraj.

Powszechny kryzys tradycyjnych wartości i autory-
tetów nierzadko wręcz chamstwo, cwaniactwo widocz-
ne w poglądach i praktyce życia, pogłębiają atmosferę
strachu i braku nadziei w szerokich masach i elitach.

Rozważania nad skutkami globalizacji prowadzone
na całym świecie, jasno ukazują, że tylko człowiek ma-
jący własną tożsamość kulturową, mocno wrośnięty
w kulturę, potrafi stawić czoło złym stronom globaliza-
cji i wykorzystać dobre. Utożsamienie z kulturą zawsze
wiąże się z poznaniem historii, zarówno lokalnej(małej
ojczyzny), jak i narodowej ( niesłychanie ważną rolę
w tym procesie odgrywa język ojczysty). Kultury naro-
dowe na naszym kontynencie są częścią kultury euro-
pejskiej. Dlatego niezmiernie istotne jest dostrzeganie
europejskich korzeni naszych kultur i ich wartości,
o miejsce w tej kulturze chrześcijaństwa, stanowiących
o tym, że jesteśmy Europejczykami. Rozważając zna-
czenie historii, warto przemyśleć zdanie jednego z wy-
bitnych historyków „Przeszłość, dzień dzisiejszy i przy-
szłość są tak nierozłącznie związane ze sobą, że zabija-
jąc jedno, niszczymy zarazem oba pozostałe”.

Kultura umiejscawia nas w historii,
broniąc nas przed nowoczesną barba-
ryzacją, zdolną zniszczyć nie tylko
każdą kulturę, lecz także całą ludzkość.

Zofia Gwarda

Wspomnienia sulejowskie
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Wyj¹tkowi Goœcie u Cystersów
Niecodzienną i wyjątkową oprawę miała uro-

czysta Suma w naszej świątyni, celebrowana w dzień
uroczystości założycieli Zakonu Cystersów
(26.01.2014 r.) – św. Roberta, św. Al-
beryka i św. Stefana. Po raz pierwszy
od XIII w. mury naszej romańskiej świą-
tyni gościły Rycerzy i Damę z Zakonu
Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej, zna-
nym wszystkim jako templariusze. W roku 1118 cy-
stersi zorganizowali wspólnotę dziewięciu rycerzy
pod wodzą Hugona de Payns. Nosili oni białe płasz-
cze z czerwonym krzyżem. Ich życie i praca oparta
była podobnie jak i cystersów na Regule św. Bene-
dykta z Nursji. Templariusze mieli ochraniać szlaki
w Ziemi Świętej i bronić samej Świątyni Jerozolim-
skiej przed wyznawcami islamu. Wiele ciekawych
książek napisano na temat zakonu templariuszy, któ-
rzy to wg legend zgromadzili pokaźne skarby, któ-
rych do dziś nie odnaleziono. Zakon templariuszy
został skasowany w 1312 r. na rozkaz króla Francji
Filipa Pięknego.

Templariusze działali od XIII w. także na tere-
nie Polski w Oleśnicy Małej, Opatowie. Pomimo,
że zakon templariuszy nie istnieje już w takiej for-
mie, którą znamy z przeszłości, istnieje jednak pa-
triarchalna wspólnota rycerska OMCTH, pod pro-

tektoratem duchowym Patriarchy Antiochii i Jero-
zolimy Gregoriosa III. W Polsce powoli odradza
się zakon templariuszy. Jest 33 templariuszy, w tym
4 kobiety. Na całym świecie do zakonu templariu-
szy należy około 250 osób. Stolicą polskich tem-
plariuszy są Katowice.

„Podziêkowania”
W grudniu 2013 r. strona internetowa naszego klasz-
toru została zaatakowana przez podszywającego się

pod Administratorów internetowego przestępcę, któ-
ry poczynił nieodwracalne zmiany w wyglądzie i dzia-
łaniu naszej witryny. Haker skorzystał z programu in-
ternetowego pozwalającego na anonimowe porusza-

nie się w sieci Internet, nie pozwalającego
na lokalizację IP komputera (ze względu
na kryptoreklamę nie podajemy nazwy pro-
gramu). Z sieci tej korzystają przestępcy,

pedofile, homoseksualiści i terroryści pragnący zacho-
wać swoją całkowitą anonimowość i uniknąć cyfro-
wej inwigilacji. Administratorzy mając pewne prze-
słanki kto i skąd mógł się włamać na stronę klasztoru,
zgodnie z §287 KK zamierzali skierować sprawę na
drogę postępowania karnego. Jednakże dysponent
strony nie wyraził zgody na postępowanie karne po-
nieważ -  „ przed Bogiem nie ma ludzi anonimowych
a zasiane zło powróci”.

Z tego miejsca Administratorzy serwisu www.cy-
stersi.sulejow.pl  „dziękują” hakerowi za wnikliwą
„troskę” i zainteresowanie stroną klasztoru.

Administratorzy

1% na rzecz Fundacji „Obiekt Zabytkowy Opac-
two Cystersów w Sulejowie”
Nadszedł czas rozliczeń z Fiskusem. Każdy z nas ma
możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz
wybranej Fundacji posiadającej statut OPP. W 1990 r.
z inicjatywy ówczesnego Senatora RP Tadeusza Za-
skórskiego, powołana została do życia Fundacja pod
nazwą „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Su-
lejowie” której to Pan Senator został pierwszym Pre-
zesem. Celem Fundacji jest odbudowa i konserwacja
zabytkowych obiektów Opactwa Cystersów pocho-
dzących z XII - XV wieku. Obecnym prezesem Fun-
dacji jest Jakub Miazek, który funkcję tą objął po śmier-
ci Tadeusza Zaskórskiego w 2006 r.

Od 2005 r. Fundacja posiada status Organizacji
Pożytku Publicznego. Każdy z nas wypełniając zezna-
nie podatkowe może przekazać naszej Fundacji 1%
swojego podatku. Wystarczy wypełniając PIT w ostat-
nich rubrykach zeznania podatkowego wpisać:

  Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów
w Sulejowie numer KRS 0000097795

Uwaga:
 1. Można przekazać odpis 1% tylko dla jednej

organizacji!
2. Nie trzeba dokonywać żadnych

wpłat. Pieniądze na konto wybranej or-
ganizacji przekazuje Urząd Skarbowy
w terminie do trzech miesięcy.

Bogumiła  Strojna

U CYSTERSÓW
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Polski Związek Emerytów Rencistów
 i Inwalidów w Sulejowie

Jak się bawić?
Tradycją stały się spotkania karnawałowe organizo-
wane w sali OSP w Sulejowie przez zarząd Związku
Emerytów i Rencistów. W tym roku całą imprezę
uświetnił zespół Venus (p. A. Wiórek i p. Z. Jakó-
bik), który poprowadził zabawę w rytmie przebojów
lat 70. i 80. Miłym zaskoczeniem dla biesiadników
było wyśmienite domowe menu przygotowane przez
panie: Danutę Białkowską i Zofię Krasoń. Jak zwy-
kle sala pękała w szwach, a zarząd związku dwoił się
i troił, by wszyscy wyszli zadowoleni i ubawieni.
Szczególnych starań dołożyła przewodnicząca związ-
ku – pani Barbara Wolankiewicz.
W tym roku przewidziano jeszcze następujące wy-
cieczki i imprezy kulturalne:
w marcu: wyjazd na Misterium Męki Pańskiej, spa-
cer po Piotrkowie Trybunalskim - poznawanie histo-
rii miasta
w kwietniu: wczasy wypoczynkowo – rehabilitacyj-
ne w Sarbinowie
w maju: pielgrzymkę do Lichenia, kąpiele w base-
nach termalnych w Uniejowie
w czerwcu: 3-dniową wycieczkę Roztocze, Zamość
i okolice oraz 1-dniową wycieczkę do Łowicza na
święto Bożego Ciała
w lipcu: 1-dniową wycieczkę do Łęczycy, Oporowa,
Kutna i Krośniewic
w sierpniu: 3-dniową wycieczkę do Gietrzwałdu, Św.
Lipki, Stoczka Warmińskiego i Olsztyna oraz wyjazd
na nocną mszę św. do Częstochowy
we wrześniu: 14-dniowe wczasy w Białej w Bułgarii,
1-dniową wycieczkę do Bełchatowa, Przedborza, Bą-
kowej Góry i Majkowic oraz Dzień Seniora
w październiku: pielgrzymkę do Częstochowy na
święto Matki Bożej Różańcowej oraz wczasy wypo-
czynkowo – rehabilitacyjne w Sarbinowie
w listopadzie: wyjazd do jednego z łódzkich teatrów,
spacer po piotrkowskich cmentarzach.
Członkowie zarządu (tel. 605 359 344) serdecznie
zapraszają do udziału w wycieczkach i imprezach nie
tylko członków, ale i sympatyków związku.
reportaż fotograficzny str. 12

Redakcja

 Jasełka Uliczne – 6 stycznia 2014 r. na Placu Stra-
ży w Sulejowie odbyło się  plenerowe widowisko te-
atralne, czyli „Ja-
sełka Uliczne”.
Przy widowisku
z zastosowano różne techniki teatralne, szczudła, duże
elementy scenograficzne, ogień oraz pirotechnikę. Or-
ganizatorzy, czyli Miejski Ośrodek Kultury w Sulejo-
wie serdecznie dziękują druhom z OSP w Sulejowie
za pomoc w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia.
 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Sulejowie „NA RATUNEK” – 12 stycznia
2014 r. na terenie gminy Sulejów kwestowało 24 wo-
lontariuszy zgłoszonych przez Miejski Ośrodek Kul-
tury w Sulejowie. Wolontariusze:  Paulina Kulbat,
Wiktoria Kwiecińska, Weronika Sokalska, Sandra
Śpiewak, Aleksandra Zawisza, Angelika Firkowska,
Patrycja Rostkowska, Danuta Pytka, Szymon Maty-
siak, Daniel Kieraś, Julia Wudarczyk, Bartłomiej Pa-
stuszka, Wiktoria Chmielewska, Patrycja Krasoń,
Aleksandra Nowak, Krystian Skoczylas, Szymon
Szczęsny, Paula Szczęsna, Martyna Nowicz, Weroni-
ka Kołek, Adrianna Klass, Natalia Firkowska, Iga
Strzałka i Kinga Koniszewska.  Opiekunami wolon-
tariuszy byli: Sylwia Klass, Aleksandra Grzywacz,
Krystyna Jeż,  Renata Rudzka, Katarzyna Michalik,
Beata Maszczyk, Marcin Pączyński, Wiesława Wu-
darczyk, Teresa Sarlej, Marta Piasta oraz Iwona Kra-
jewska. Łącznie udało się im zebrać 7.227,89 zł., re-
kordzistką okazał się być Iga Strzałka– 1.198,58 zł.
Dla niej Pizzeria Fiore ufundowała nagrodę.
 Ferie zimowe w MOK – od 27 do 31 stycznia
2014r., w godz. 10.00-14.00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Sulejowie odbywały się bezpłatne zajęcia
dla dzieci i młodzieży.
- 27.01.2014r. – odbyły się zajęcia  o Unii Europejskiej
przeprowadzone przez pracownika Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct. Tematem przewodnim była
Wielka Brytania. Po zajęciach dzieci mogły posmako-
wać angielskiego śniadania, czyli tostów.
- 28.01.2014r. – dzieci uczestniczyły w zajęciach ta-
necznych - taniec nowoczesny. Następnie przez 2 godz.
trwały zajęcia plastyczne, na których dzieci lepiły z masy
solnej różnego rodzaju figurki. Ostatnią godzinę po-
święcono na zajęcia ruchowe i sprawnościowe.
- 29.01.2014r. – dla dzieci przygotowano zajęcia ta-
neczne, plastykę oraz gry planszowe i zręcznościowe.
- 30.01.2014r. – o godz. 10.00 aktorzy z krakowskiego
teatru Art-Re zaprezentowali przedstawienie „Królowa
Śniegu”, a po spektaklu dzieci brały udział w zajęciach
teatralnych, na których uczestnicy zajęć przygotowali
przedstawienie do wiersza „Na straganie”. - 31.01.2014r.

– w godz. 16.00-18.00 odbył się bal karnawałowy dla
dzieci. Tradycyjnie był wybór króla i królowej balu,
układy taneczne oraz gry i zabawy z drobnymi upomin-
kami. Dla wszystkich uczestników pracownicy MOK
przygotowali poczęstunek.                    

Sylwia Klass
W sulejowskim MOK-u
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Nowa siedziba Starostwa
– doskonalenie obs³ugi mieszkañców powiatu

Po latach starań, Zarządu i Rady Powiatu Piotrkowskie-
go, o poprawę warunków obsługi mieszkańców ziemi
piotrkowskiej można, z całą pewnością przyznać, że za-
mierzenie zostało zrealizowane. Stało się to za sprawą
nieodpłatnego pozyskania nieruchomości przy ul. Dą-
browskiego 7, na co zgodę wyraziła, życzliwa działa-
niom samorządu powiatowego, wojewoda łódzki Jolanta
Chełmińska. Warto przypomnieć, że budynek był nie-
gdyś siedzibą Narodowego Banku Polskiego, a od 2004
roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Tak korzystna sytuacja pozwoliła władzom powiatu po-
stawić kolejną kropkę nad i. Pod „i” kryje się słowo intere-
sant, a jest nim każdy mieszkaniec naszego powiatu.

Nowa siedziba Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 7 
będzie w pełni dostosowan do obsługi wszystkich na-
szych interesantów, począwszy od tych najmłodszych
jak i dla osób z niesprawnością ruchową – zaznacza Piotr
Wojtysiak sekretarz powiatu. - Zapewnienie dzieciom
kącika do zabaw pozwoli ich mamom bez przeszkód
załatwić sprawę.

Dużym udogodnieniem dla klientów Starostwa, jest
lokalizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 7, który leży
blisko dworców PKP i PKS.

Zmiana siedziby Starostwa nie będzie miała wpły-
wu na pracę Biura Obsługi Interesantów w budynku przy
Al. 3 Maja 33, w którym zostaje Wydział Komunikacji
i Transportu. Decyzja ta jest efektem długotrwałej ob-
serwacji. Wynika z niej, że
ponad 80% klientów Wy-
działu przyjeżdża wła-
snym pojazdem. Właśnie
z myślą o zmotoryzowa-
nych interesantach, w mi-
nionych latach zwiększo-
no wokół Starostwa liczbę miejsc postojowych. Dlate-
go też racjonalnym wyjściem było pozostawienie Wy-
działu Komunikacji
w obecnej siedzibie.

Warte podkreślenia
jest to, że bez względu na
wizytę interesanta w bu-
dynku przy Al. 3 Maja 33
czy też przy ul. Dąbrow-
skiego 7 może on liczyć na
pełną informację odnośnie załatwianej sprawy.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby przy ul. Dąbrow-
skiego 7 już 14 marca.

Konwent Burmistrzów i Wójtów
Ziemi Piotrkowskiej -

Z 15 do 56 mln zł. zwiększono pulę środków dla woje-
wództwa łódzkiego w tegorocznym Narodowym Pro-
gramie Przebudowy Dróg Lokalnych. Stało się tak dzięki
środkom pozyskanym od Lasów Państwowych, które
do budżetu państwa przekażą łącznie, w najbliższych
dwóch latach, 1 mld 600 mln złotych na budowę dróg
lokalnych - gminnych i powiatowych. Tę dobrą wiado-
mość przekazał obecnym na Konwencie Paweł Bejda
Wicewojewoda Łódzki.
Do realizacji zadania drogowego może szykować się
gmina Rozprza, która otrzyma, zgodnie ze złożonym
wnioskiem, 1 mln 218 tysięcy złotych.

Tymczasem powiat już rozstrzygnął przetarg na kon-
tynuację rozbudowy drogi powiatowej od Straszowa do
Rozprzy, na realizację której z NPPDL pozyskał 2 mln
190 tysięcy złotych. Taką samą kwotę dołożą po poło-
wie powiat wraz z gminą Rozprza.

Sporą część Konwentu poświecono dyskusji na te-
mat bezpieczeństwa. Starosta powiatu Stanisław Cubała
zaproponował przygotowanie programu „Przyjazny po-
wiat, bezpieczny dom”, mającego na celu skuteczną po-
prawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłasz-
cza w tym najbliższym otoczeniu. Związane jest to z ostat-
nimi licznymi kradzieżami mienia na terenie gmin Sule-
jów, Rozprza, Gorzkowice, Wolbórz i Wola Krzyszto-
porska. Opracowanie programu starosta powierzył komen-
dantowi KMP mł. insp. Dariuszowi Walichnowskiemu.
W dalszej części posiedzenia starosta zaapelował do wło-
darzy gmin o daleko idącą pomoc w pracach nad Strate-
gią Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020.
Okres obowiązywania tego najważniejszego dla ziemi
piotrkowskiej dokumentu pokrywa się z nowym rozda-
niem środków unijnych, niewykluczone, że ostatnią szansą
dla lokalnych samo-
rządów na możliwość
pozyskania dofinan-
sowania dla naszej
„małej ojczyzny”.

 Konwent Bur-
mistrzów i Wójtów
Ziemi Piotrkowskiej, który odbył się w Czarnocinie,
współorganizował
Leon Fortak wójt
gminy Czarnocin.

asystent prasowy
44 732 31 29

Aneta Stępień



SULEJ  nr  58,marzec`2014

– 12 –

Władysław Gołąb z żoną
Justyną (od lewej na zdję-
ciu) i siostrą Kazimierą Mu-
siałowicz z domu Gołąb.

Sylwetka  str. 13 

Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów
w Sulejowie  w karnawale bawił się wspaniale!
informacja str. 10

W sulejowskim
MOK-u 

Jasełka Uliczne – 6 stycz-
nia 2014 r. na Placu Straży
w Sulejowie


Ferie

zimowe
w MOK

XXII Finał
Wielkiej Or-
k i e s t r y
Świątecznej
Pomocy
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ALHAMBRA

nasze sylwetki...

Władysław Gołąb

Napisanie o tej wybitnej postaci podpowiedziała nam nasza czytelniczka (dziękujemy!).
Sulejowianin, którego w 2012 roku, za wybitne zasługi w podejmowanej z pożyt-

kiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz osób niewidomych
i słabowidzących, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (odznaczenie widoczne na zdjęciu).

W roku następnym Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, którego
jest prezesem uhonorowane zostało nagrodą TOTUS 2013 za wszechstronną opie-
kę edukacyjno-wychowawczą, rehabilitacyjną, socjalną oraz religijną nad dziećmi
ociemniałymi w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-
wychowawcza”.

Urodził się 12 kwietnia 1931 w Sulejowie. Pod
czas wojny (1944 r.) w czasie rozbrajania min
wybuch uszkodził mu narząd wzroku. Po wy-

padku wzrok zaczął się poprawiać na tyle, że w 1946
roku zaczął uczyć się w Łodzi w szkole dla niewido-
mych. Przechodził kolejne zabiegi w wyniku, których
widział „sporo” na lewe oko, jednak od 1995 roku
sytuacja pogarszała się w szybkim tempie i w chwili
obecnej nie ma już nawet poczucia światła.

Po maturze wybrał prawo i ukończył studia na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 1953 roku
dostał się na aplikację adwokacką (180 podań na 3 miej-
sca), a 2 lata później zdał egzamin i uzyskał uprawnienia
adwokata jako pierwsza osoba niewidoma w Polsce.

Władysław Gołąb– polski prawnik, adwokat, dzia-
łacz społeczny, wieloletni prezes Towarzystwa Opieki
nad Ociemniałymi w Laskach. W okresie jego preze-
sury nastąpił rozwój infrastruktury Zakładu dla Nie-
widomych w Laskach, m.in. po 1990 powstały Szkoła
Podstawowa Specjalna w Rabce-Zdroju, Dom Małe-
go Niewidomego Dziecka w Warszawie, a także licz-
ne obiekty w samych Laskach. Przez wiele lat prowa-
dził wykłady, seminaria i konferencje poświęcone
w szczególności prawom osób niepełnosprawnych.

Obecnie mieszka z żoną Justyną w Podkowie Leśnej,
mają troje dzieci. W 2011 małżonkowie zostali wyróż-
nieni tytułami honorowych obywateli Podkowy Leśnej.

Do Sulejowa pan Władysław Gołąb przyjeżdża czę-
sto, tym chętniej, że mieszkają tu kolejne pokolenia
rodziny Gołąbów. Rozmawiamy z siostrą naszego bo-
hatera panią Kazimierą Musiałowicz z domu Gołąb.
- Brat odwiedza mnie raz w miesiącu, a jadąc do Sule-
jowa mówi do swojej żony „jedziemy do domu”. Wy-
jechał z naszego miasteczka po wojnie, a więc kilka-
dziesiąt lat temu, ale do tej pory, mimo wielu zajęć
i spotkań zawsze znajdzie czas żeby mnie odwiedzić.

Jak wspomina Pani brata z czasów Waszego dzie-
ciństwa?
- Był zdolny i pracowity od najmłodszych lat, ale
kiedy zdarzył się ten nieszczęśliwy w skutkach wy-
padek myślałam, że jest przekreślony. Jednak to
nie powstrzymało go przed realizacją zamierzo-
nych celów i osiągnął to, co zamierzał. Bardzo
podziwiam brata za tę wszechstronność. Wiem,
że nawet teraz angażuje się w zbieranie funduszy
dla niewidomych w Laskach

Tak wspomina to pan Władysław: „Wojna zasta-
ła naszą rodzinę w Sulejowie. Pierwszą klasę ukoń-
czyłem przed wojną, a kolejne już w czasie okupacji,
ucząc się w szkole i w domu. Byłem w pierwszej kla-
sie, gdy moja siostra, szóstoklasistka Kazia, zabiera-
ła mnie ze sobą na lekcje geografii. Nauczycielka
zadawała pytania, a gdy dziewczęta nie umiały od-
powiedzieć, zwykła mówić: „To chyba Władzio nam
powie.” Byłem niezwykle aktywnym, silnym i spraw-
nym chłopcem, wszędzie mnie było pełno, ale potra-
fiłem skupić się, jeśli sytuacja tego wymagała.”
Gdzie spędzaliście wolny czas przed wojną?
- Bardzo często z całą rodziną chodziliśmy na spa-
cery na Podklasztorze, z innymi dziećmi chodzili-
śmy nad Strugę, Nadradońkę, Pociosek. Wycieczki
te robiliśmy wspólnie m. in. z Konradem Rudnic-
kim, Mirką Dąbrowa. (od red.: gościli na łamach
Suleja nr 49, 50, 51, 52, 53, 57).
Po wojnie  brat Władysław wyjechał z Sulejowa
do szkoły podstawowej dla niewidomych w Łodzi,
potem gimnazjum…
- Tak, brat uczył się w Łodzi, ale często przyjeżdżał
do domu. Pamiętam, że kiedy przygotowywał się
do matury w 1949 roku, to jego miejscem do nauki
był sulejowski cmentarz. Mówił, że tam, w cieniu
drzew (wówczas było ich dużo) jest cisza i spokój
potrzebny do skupienia.                    cd na str. 14
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SP nr 2      w  Sulejowie „Legendy o Królowej
Jadwidze” to temat dwóch

konkursów: czytelniczego i plastycznego, które od-
były się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Sulejowie. Celem konkursów było pozna-
nie legend o patronce szkoły, pogłębianie wiedzy na
Jej temat, kształtowanie nawyku czytania dla przy-
jemności, rozwijanie umiejętności plastycznych
W konkursie czytelniczym, w kategorii klas I-III –
I miejsce zajął D. Baliński (kl. III), II-ce - W. Jeleń

Po maturze studia prawnicze i ciągła, wszechstron-
na działalność na rzecz niewidomych…
- Tak, trudno wymienić wszystkie dokonania. Na prze-
strzeni ponad 60 lat bierze udział w różnych ważnych
pracach na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych:
w roku 1959 uczestniczył w międzynarodowym kon-
gresie niewidomych w Lipsku, w roku 1959 w konfe-
rencji UNESCO w Paryżu, w latach 1990 – 1997 re-
prezentował środowisko niewidomych a później kom-
batantów w pracach Komisji Sejmu RP.

Wspiera nowoczesne działania organizacyjne i tech-
niczne (nowoczesne urządzenia komputerowe umożli-
wiające osobom z dysfunkcją wzroku korzystanie z nie-
dostępnych dotychczas źródeł informacji i wiedzy).

Ogrom tej pracy nie byłby możliwy bez wsparcia
żony Justyny. Pani Justyna Gołąb pochodzi z Zakli-
kowa (ok. 20 km od Stalowej Woli), z wykształcenia
jest polonistką. Wyszła za mąż za Pana Władysława na
początku roku 1955. Od 59 lat jest nie tylko żoną, ale
i osobistą sekretarką, lektorką, przewodnikiem oraz
kierowcą swojego ukochanego męża.
Dziękujemy za podzielenie się z nami, rodzinnymi,
sulejowskimi opowieściami, jednocześnie mamy na-
dzieję na ciąg dalszy. Wszak Koło Emerytów i Ren-
cistów w Sulejowie, w którym Pani i Pani przyja-
ciele działacie to „kopalnia wiedzy” o historii na-
szego miasteczka. Ocalmy ją od zapomnienia.

Bibliografia:
„Państwo Justyna i Władysław Gołąbowie Honorowi Oby-
watele Miasta Ogrodu Podkowa Leśna” – Izabela Górnic-
ka–Zdziech, wyd. 16 IX 2011 rok.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Gołąb
zdjęcia na str.12 i 13 ze zbiorów rodzinnych K. Musiałowicz

Opracowały:
Katarzyna Prochom i Teresa Sarlej

Poznajemy  zawody
17 lutego 2014r. uczniowie

trzeciej klasy Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Sulejowie kształcący się w za-
wodzie fryzjer –A. Brzeżańska i K. Zapart oraz w za-
wodzie cukiernik – I. Grzywacz i E. Strojna wraz z do-
radcą zawodowym –pedagogiem  I. Przewoźnik spo-
tkali się z przedszkolakami z Samorządowego Przed-
szkola w Sulejowie.  W trakcie spotkania doradca za-
wodowy przybliżył obszar wychowania do pracy za-
znajamiając dzieci z charakterystycznymi, ważnymi
zawodami  z najbliższego otoczeni. Zadanie wycho-
wawcze realizowane z preorientacji edukacyjno-zawo-
dowej,  kontakt z osobami uczącymi się, pracującymi

ZSP      w   Sulejowie

ma wpływ na kształtowanie się sfery emocjonalnej
względem pracy.  Dzieci opowiadały, że pracuje się
po to, by być szczęśliwym, żeby zarabiać pieniądze,
by kupować sobie ubrania, zabawki, płacić rachun-
ki, żeby być mądrym, żeby być dobrym człowiekiem.
Wizyta pobudziła wyobraźnię, a krótkie ćwiczenie
w formie zabawy  wystarczyło, aby dzieci trafnie przy-
porządkowały znane im określenia do poszczegól-
nych rysunków prezentujących zawody, jak dotąd
abstrakcyjnego dla nich określenia zawód.  W for-
mie atrakcyjnego dla nich ćwiczenia mogli pozna-
wać  nieznane dotąd zawody, zaznajamiać się z ich
zadaniami, poszerzać swoją wiedzę na temat tego,
po co się pracuje. A już w wieku przedszkolnym
kształtują się określone postawy i możliwości inte-
lektualne  oraz rozwija się większości  wrodzonych
predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się.
Działania z dziedziny orientacji zawodowej, spotka-
nie  z uczniami - przedstawicielami zawodów  wpły-
wa na wyrabianie szacunku do pracy oraz kształtuje
motywująca postawę do własnego rozwoju eduka-
cyjno-zawodowego, a w przyszłości procentuje lep-
szym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.
Zwieńczeniem spotkania było czytanie przez
uczniów ZSP w Sulejowie  bajki pt. „Dobry czło-
wiek” oraz przybliżenie dzieciom sentencji, że ktoś
lub coś „jest prawdziwą perłą”.

Iwona Przewoźnik
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Niby zwykły kac
Bez wątpienia, każda ilość alkoholu jest szkodliwa

dla zdrowia, zarówno z punktu widzenia toksykologii,
jak i psychologii. Chociaż po jednorazowym spożyciu
niewielkiej dawki alkoholu, szkody te mogą być niezau-
ważalne, to jednak są. Spożywanie al-
koholu przez osoby młode, kobiety cię-
żarne, osoby z różnymi schorzeniami
lub przyjmujące leki powoduje szko-
dy zdrowotne nieproporcjonalne duże
w stosunku do ilości wypijanego alko-
holu. Nawet dla osoby zdrowej alko-
hol nie jest obojętny. Posłużę się tutaj
przykładem zwykłego kaca. Tylko kil-
ka procent alkoholu jest wydalanych
z moczem lub przez drogi oddechowe. Reszta metaboli-
zowana jest głównie w wątrobie gdzie alkohol etylowy
przekształcany jest w aldehyd octowy a następnie w kwas
octowy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że aldehyd octowy jest
trzydzieści razy bardziej toksyczny od samego etanolu,
stąd tak bardzo nieprzyjemne dla organizmu ludzkiego
objawy. To on sprawia, że boli nas głowa i czujemy nud-
ności. Za to pierwsze odpowiedzialne jest odwodnienie
mózgu w wyniku zwiększonego wydalania wody z orga-
nizmu wraz z potem i moczem (mózg jest jednym z na-
rządów, które zawierają procentowo najwięcej wody).
Ponadto w wyniku niekorzystnego działania toksyn woda
kierowana jest przez nerki prosto do pęcherza a normal-
nie powinna być wchłaniana przez organizm. Szklanka
przeciętnego drinka – 250 ml, powoduje usunięcie z or-
ganizmu od 800 do 1000 ml wody, czyli cztery razy wię-
cej niż zyskuje w dodatku zawartość wody w napojach
alkoholowych nie stanowi 100%, chociażby ze względy
na zawartość alkoholu. Jest to powodem ciągłego pra-

DYŻURY - punkt konsultacyjny
w Sulejowie

 wtorek o godz. 18.00 –  mitting AA
środy w godz. 14.45 – 18.45 psycholog
piątek 17.30 – 18.30 terapeuta

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca  15.00
– 17.00 - prawnik

piątek od godz 18.30 - Grupa wsparcia

gnienia. Organizm człowieka zostaje powoli również po-
zbawiany glukozy, która jest niezbędną substancją po-
trzebną do prawidłowego funkcjonowania. Mózg prze-
staje gromadzić jej zapasy, co zazwyczaj doprowadza do
hipoglikemii, której objawy są bardzo różne, jednak prze-

ważnie to drżenie mięśni, bla-
dość, silne osłabienie. Ponadto
każda wizyta w toalecie wiąże się
z utratą mikroelementów takich
jak sód, wapń, magnez czy po-
tas. To również jest powodem złe-
go samopoczucia następnego
dnia po spożyciu alkoholu. Za-
wartość w napojach alkoholo-
wych śladowych ilości alkoholu

metylowego jest powodem zatrucia organizmu. Problem
tkwi w tym, że alkohol metylowy rozkłada się 10-krotnie
wolniej niż alkohol etylowy. Przy tym należy wspomnieć,
że „pierwszeństwo” podczas spalania alkoholu w wątro-
bie ma alkohol etylowy, natomiast metanol pozostaje w or-
ganizmie i czeka na swoją kolej. Istotną informacją jest
zapewne, że 4 ml alkoholu metylowego powoduje utratę
wzroku, a 10 ml zabija. Produktem metabolizmu meta-
nolu w wątrobie jest kwas mrówkowy odpowiedzialny za
najcięższe dolegliwości związane z kacem. Podałem moim
zdaniem tylko losowe fakty związane z „niby zwykłym”
kacem. Alkohol powoduje o wiele więcej negatywnych
procesów w organizmie człowieka niż te, które podałem.
Posłużyłem się w tym artykule przykładem jednorazowe-
go upicia i szkodami, które po nim następują. Nietrudno
jest sobie wyobrazić osobę, która pije nałogowo kilka lat
i co pozostało jeszcze z jej organizmu. Apeluję tutaj przede
wszystkim do młodzieży – nie dajcie się złapać w sidła
alkoholu.

                                  Marcin AA

(kl.II), III-ce – A.Balińska (kl. I). W kategorii klas IV-
VI: I miejsce – Z.Justyna (kl.IV), II-miejsce – A.Paw-
likowski(kl.V) i III-miejsce –M.Chmielewska(kl.V).

Na konkurs plastyczny wpłynęło 60 prac. Więk-
szość była bardzo ciekawa, pomysłowo i starannie wy-
konana, stosowano różne techniki plastyczne, Jury
miało problem z wytypowaniem najlepszych prac,
dlatego przyznano wiele równorzędnych.

I tak, w grupie klas 0-III:
I miejsca zajęli:  A. Majchrzak (kl.I), A.Owiesek (kl.II),
i D.Baliński (kl.III),
II miejsca - W. Jeleń (kl. II), A.Piasta (kl. III) i J.Cie-
sielski (kl. III),
III miejsca - A.Balińska (kl. I), Ł.Karliński (kl. III)
i A.Kacprzyk (kl. III) .

W grupie klas IV-VI :
I miejsce - Sz. Szulc (kl. IV) i Z. Leśniewska (kl.V)
II miejsca - J.Świstak (kl. IV) i J.Major (kl. IV),

III miejsca - B.Pastuszka (kl. V) i N.Karlińska (kl. VI).
Zwycięscy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczo-

we, a wszyscy uczest-
nicy nagrody pocie-
szenia.
Emilia Tomaszewska
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Mecz Bryd¿a Sportowego Sulejów - Wolbórz
Mecze te stały się już tradycją i zgodnie z nią w nie-
dzielę 12 stycznia 2014r. drużyny z obu gmin wal-
czyły w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie.
Stawką  rywalizacji był Puchar
Burmistrza Sulejowa Stanisła-
wa Baryły. Po wielogodzin-
nych zmaganiach cenne trofeum zdobyła drużyna
reprezentująca Sulejów wynikiem 233: 90.

Jak co roku rozgrywki brydżowe przebiegły w miłej
i przyjaznej atmosferze. Zorganizowanie meczu było
możliwie dzięki współpracy MOK-u i Referatu Promo-
cji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Sulejowie.

Mistrzostwo Polski Juniorów w kategorii do 70 kg
w formule Full Kontakt
W dniu18.01.2014 w Mińsku Mazowieckim odbyły się
II Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk Federacji
WFMC. Zawodnik z Sulejowa Michał Krawiec repre-
zentujący klub MAR-
KI MARK zdobył Mi-
strzostwo Polski Ju-
niorów w kategorii do
70 kg w formule Full
Kontakt. Trenerem za-
wodnika jest Mariusz
Ciołkowski. Na co
dzień grupa zawodni-
ków trenuje w sali Li-
ceum Ogólnokształcą-
cego w Sulejowie.
Gratulujemy sukcesu
młodemu zawodnikowi.
Podsumowanie Sportowo-Turystycz-
ne LZS Powiatu Piotrkowskiego
W dniu 17.01. 2014r. w Ośrodku Spor-
towo-Szkoleniowym LZS w Ręcznie
odbyło się Podsumowanie Sportowo-
Turystyczne Ludowych Zespołów
Sportowych Powiatu Piotrkowskiego
za 2013 r. Wśród najlepszych sportow-
ców w Powiecie Piotrkowskim na
9 miejscu uplasowała się zawodnicz-
ka z Sulejowa Maja Daleszczyk, która
wraz z drużyną w piłce siatkowej za-
jęła II miejsce na Ogólnopolskich
Igrzyskach LZS rozgrywanych w Ełku.

Specjalną nagrodę z rąk Przewodniczącego Rady Po-
wiatowej LZS Zbigniewa Sarleja otrzymała Pani Kry-

styna Rudzka LZS Su-
lejów, za Mistrzostwo
Polski w maratonie we-
teranów w kat. 55-59
lat. Ponadto Miejsko-
Gminne Zrzeszenie
LZS w Sulejowie otrzy-
mało puchar  za zajęcie
III miejsca we współza-
wodnictwie turystycz-
nym LZS Powiatu
Piotrkowskiego.

Kibicowali Skrze Be³chatów
W roli kibica... W dniu 01.02.2014 roku dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie wraz
z nauczycielami i rodzicami  uczestniczyli w meczu
Plus Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn pomiędzy Skrą
Bełchatów a Transferem Bydgoszcz wygranym przez
Skrę 3:0. W tej roli sprawdzili się znakomicie wszy-
scy bawili się doskonale z deklaracją powrotu na ko-
lejne spotkania Plus Ligi w roli kibica. Było to świet-
ne propagowanie tej dyscypliny sportowej wśród mło-
dzieży z Sulejowa, która chętnie ją trenuje.

                    Sławomir Rybak
Referat Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu




