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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Szanowna Redakcjo

Jubileusz 15. lecia kwartalnika „Sulej”
jest doskonałą okazją, abyśmy mogli wyra-
zić swoje uznanie dla Państwa zaangażo-

wania w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.
Uważamy, że czasopismo wspaniale wpisało się

w życie mieszkańców miasta i gminy Sulejów, do-
starczając im bieżących informacji na temat działań
samorządowych, jak i społecznych. To dzięki Wam –
Przyjaciołom Sulejowa, zapisywane są na łamach
gazety, dla obecnych i następnych pokoleń, ważne wy-
darzenia Naszej Małej Ojczyzny.

Życzymy Państwu dalszych sukcesów w pracy za-
wodowej oraz w życiu osobistym. Jednocześnie wie-
rzymy, że ten jubileusz będzie motywacją do dalsze-
go przekazywania mieszkańcom gminy samych do-
brych informacji.

Statuetka    Za  zaangażowanie
  w redagowaniu kwartalnika SULEJ
    z okazji XV - lecia jego istnienia.

                    Sulejów, czerwiec 2014 rok

Mili Czytelnicy,
spotykamy się

 już 15 lat.
Dziękujemy za to, że

jesteście z nami
i zapraszamy

do dalszej
wspólpracy.

Teresa Sarlej

Przewodniczący
Rady Powiatu

Ireneusz Czerwiński

Starosta
Powiatu Piotrkowskiego

Stanisław Cubała

Burmistrz
Sulejowa

Stanisław Baryła

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Przemysław Majchrowski
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Wiosną 1944 roku Niemcy dokonali bodajże najwięk-
szej pacyfikacji w pobliżu Sulejowa. Jej celem była
wieś Strzelce, a ofiarami mężczyźni w wieku od 16
do 40 lat, mieszkańcy Strzelec i Dobrej Wody.

Strzelce 1944

 Był 9 kwietnia 1944 roku - Wielkanocna Niedziela.
Tego dnia, jeszcze przed świtem, niemieccy żołnie-
rze szczelnie otoczyli wieś, zablokowali drogę i za-
wracali zdążających na poranną mszę ludzi. Uciecz-
ka też nie była możliwa, gdyż na polach, wzdłuż Strze-
lec, zostali rozstawieni żołnierze. Większość miesz-
kańców nawet nie myślała o takiej możliwości. Nie
czuli się niczemu winni, więc siedzieli w domach,
czekając na dalszy rozwój wydarzeń.

Jednak kilku młodych mężczyzn miało powody
do obaw, ponieważ to właśnie z ich przyczyny Niem-
cy znaleźli się we wsi.

Obecnie, żyjąc w zdecydowanie jednorodnym na-
rodowościowo społeczeństwie, może być nam trud-
no znaleźć się w ówczesnych realiach. Przypomnę
więc, że przed 1939 rokiem w Sulejowie i w jego
okolicach najliczniejszymi grupami narodowościowy-
mi poza Polakami byli Żydzi i Niemcy.

Po wybuchu wojny Żydzi zostali odizolowani
przez najeźdźcę poprzez zamykanie w gettach (takie
getto działało również  na terenie Sulejowa, jednak
było to getto otwarte) i stopniowo eksterminowani,
a ludność niemiecka zaczęła przejawiać różnorakie
postawy, najczęściej wrogie wobec Polaków.

W niedalekiej odległości od naszego miasta znaj-
dowało się kilka niemieckich wsi. Ich mieszkańcy
z jednej strony dyskryminowali Polaków, z drugiej,
sami byli prześladowani przez liczne oddziały party-
zanckie działające w naszym regionie, a dokonujące
w ich gospodarstwach tzw. zaopatrzenia i wymierza-
jące kary za dręczenie polskiej ludności. W okolicy
działały też zwykłe bandy rabunkowe i pospolici zło-

dzieje. Członkowie tych grup czuli się "rozgrzeszeni"
gdy ograbiali folksdojczów. W niemieckich wsiach
tworzyły się oddziały samoobrony (selbstschutz) i były
budowane bunkry, które z kolei rozbijali partyzanci.

Jedną z takich wsi była, położona kilkanaście kilo-
metrów na wschód od Sulejowa, przy drodze do Opocz-
na, Kolonia Jawor. To właśnie do niej, kilka dni wcze-
śniej, wybrała się grupa mężczyzn, mieszkańców Strze-
lec z zamiarem złupienia jednego z gospodarstw. Traf
chciał, że na służbie u Niemca była dziewczyna z Bło-
giego, która znała, jeśli nie wszystkich, to przynajmniej
jednego z intruzów, bo gdy ten, biorąc co popadło, zła-
pał za jej płaszcz, zwróciła się do niego po imieniu:

- Stasiek, zostaw! To moje!
Usłyszał to Niemiec, który ukrył się w piwnicy.

Więcej nie było trzeba. Chłopcy, wrócili do Strzelec,
a dziewczynę wzięły w obroty niemieckie służby. Trud-
no powiedzieć czy była zastraszana, czy zgodziła się
dobrowolnie na współpracę, ale z pewnością zeznała
wszystko co wiedziała o sprawcach. Ponadto, w Wielką
Niedzielę 1944 roku, w Strzelcach pojawił się osobo-
wy samochód z zasłoniętymi szybami. Zza nich, po-
mimo tego, że Niemcy posługiwali się listą osób prze-
znaczonych do aresztowania, spośród mężczyzn zgro-
madzonych przed szkołą, ktoś wskazywał uczestników
wypadu na niemiecką wieś. Ludzie podejrzewali, że
była to służąca z Jawora. Gdy aresztowani zostali wy-
wiezieni, ona została również zabrana i gdzieś ukryta.
Prawdopodobnie po to, aby uchronić ją przed zemstą
ze strony partyzantów i lokalnej ludności.

Wywiezieni ze wsi zostali nie tylko sprawcy ra-
bunku w Jaworze Kolonii (Części z nich udało się
uniknąć aresztowania, ponieważ spodziewając się re-
presji, zdołali się ukryć w miejscach, w których nie
przyszło do głowy szukać Niemcom. Między innymi
ocalał mężczyzna rozpoznany w Jaworze. Przeżył
wojnę, jednak już nigdy nie mógł spojrzeć ludziom
w oczy, aż w końcu wyjechał.), ale także ich krewni
i często zupełnie z nimi nie związani mieszkańcy Strze-
lec i Dobrej Wody. W sumie trzydziestu mężczyzn.

Aresztowani byli przetrzymywani w tomaszow-
skim Areszcie Śledczym Gestapo na ul. Zapiecek 8.
Dwunastu z nich zostało rozstrzelanych w Tomaszo-
wie Mazowieckim, 18 maja 1944 r. Informację o ich
śmierci i jej okolicznościach przyniosła, pochodząca
ze Strzelec, żona tomaszowskiego dorożkarza, która
prawdopodobnie była przypadkowym świadkiem eg-
zekucji. Pozostali mężczyźni trafili do obozów kon-
centracyjnych w Dachau i Gross-Rosen (Rogoźnica).
Z tej osiemnastki wróciło tylko ośmiu. Ci, którzy zgi-

Wspomnienia sulejowskie

Cmentarz na Podklasztorzu, 1944
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nęli pozostawili rodziny. Niejednokrotnie młode żony
z gromadą małych dzieci.

Ciała zastrzelonych w Tomaszowie zostały, na proś-
bę rodzin, w maju 1945 r., ekshumowane i przywiezio-
ne w trumnach do Strzelec, a następnie pochowane na
cmentarzu na Podklasztorzu. Na postawionym na ich
wspólnym grobie pomniku widnieją również nazwiska
tych, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych.

W pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń, przed budyn-
kiem dawnej szkoły w Strzelcach, przed którą w 1944

roku zebrano wszyst-
kich mężczyzn, do-
konano selekcji i na-
stępnie, sprzed której
wywieziono areszto-

wanych, z inicjatywy mieszkańców wsi, postawiono
pomnik upamiętniający te wydarzenia.

W Tomaszowie Maz., przy ulicy Strzeleckiej,
w miejscu masowej, odwetowej egzekucji, w któ-
rej straciło życie m.in. dwunastu mieszkańców
Strzelec, można odnaleźć informującą o tym pamiąt-
kową tablicę oraz odkopany niedawno niemiecki
bunkier Regelbau 621.

Co ciekawe, kilka dni wcześniej, w dniach od 5 do
7 kwietnia, Niemcy przeprowadzili na Kielecczyźnie,
zakrojoną na szeroką skalę akcję pod kryptonimem
„April”. Ich działania skierowane były przeciwko
wsiom sprzyjającym partyzantom, a schemat działań
podobny do zdarzeń w Strzelcach.

Dziękuję Pani Kępskiej ze Strzelec i Stefanowi Ko-
paczowi z Prucheńska za podzielenie się wspomnie-
niami oraz wszystkim osobom, które pomogły mi przy
zbieraniu materiałów do tego artykułu.

Leszek Baliński, zdjęcia autora

Pmiętają po 70. latach
18 maja 2014 r. (niedziela) o godz 11.30 w naszej świą-
tyni na Podklasztorzu została odprawiona uroczysta
Msza św. w intencji rozstrzelanych przez Niemców w
Tomaszowie Mazowieckim 18.05.1944 r. mieszkańców
wsi Strzelce. Uroczystość uświetniła swoją obecnością
delegacja Urzędu Gminy Mniszków.

Na naszym parafialnym cmentarzu, we wspólnej mo-
gile ufundowanej przez mieszkańców Strzelec spoczy-
wają pomordowani w obozach koncentracyjnych oraz
rozstrzelani: † Kowalewski Władysław, † Bąkowski Sta-
nisław, † Cent Piotr, † Niewiadomski Eugeniusz, † Paw-
likowski Mikołaj, † Leśniewski Józef, † Kubiak Anto-
ni, † Stoiński Jerzy, † Chmielewski Jan, † Chmielewski
Stanisław, † Wnuk Stanisław, † Banaszczyk Ma-
rian, † Trocha Franciszek. Cześć i chwała Bohaterom!.

Bogumiła Stojna

Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy
 „Poznaj twórczoœæ C.R.Zafona”

Organizatorami konkursu, który odbył się 18 marca
2014 roku w naszej szkole, byli Gimnazjum w Przy-
głowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejo-
wie, filia w Przygłowie.

Do finału konkursu zaproszeni byli uczniowie
Gimnazjum w Przygłowie i Gimnazjum w Sulejowie.
Łącznie przystąpiło 20. uczniów. Uczestnicy rozwią-
zywali test, sprawdzający znajomość treści powieści
Carlosa, Ruiza Zafona: „Książę Mgły”, „Pałac Pół-
nocy”, „Światła września”.

Carlos Ruiz Zafon to bardzo poczytny w Zachod-
niej Europie i USA pisarz powieści dla młodzieży.
Urodził się w 1964 roku w Barcelonie, w Hiszpanii
ale na stałe mieszka w Los Angeles. Od  2010 roku
jego utwory zaczęły się pojawiać również w Polsce.
Jego powieści mają bardzo specyficzny i oryginalny
klimat. Cechują się tajemniczością i magią.

Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 90 pytań.
A oto wyniki:
I miejsce: Wiktoria Kwiecińska,
II miejsce: Natalia Jakubczyk,
III miejsce: Patrycja Balcerzyk
Wyróżnienia z Gimnazjum w Sulejowie: Martyna
Dratwa, Weronika Bis, Angelika Firkowska, Agniesz-
ka Kumanowicz, Kamila Brynda;
z Gimnazjum w Przygłowie: Arkadiusz Goździk,
Mateusz Szczypiński, Paweł Laszczyk, Weronika
Sokalska, Paulina Kulbat i Weronika Kuśmierska,
Jakub Stanihauzer, Wiktoria Śpiewak, Milena Sala,
Patrycja Juhas, Julia Kołek, Martyna Kłych.

Teresa Moruś

„Nasz”  Internet
Z przyjemnością odnotowujemy działalność dość
nowej, bo od dwóch lat, firmy w naszej gminie.

Nazywa się MANZBIN i oferuje dostęp do In-
ternetu w Sulejowie i jego okolicach. Wszystkich za-
interesowanych prosimy o kontakt pod numerem te-
lefonu 505-731-500 lub na stronie

http://217.153.248.114/
redakcja
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W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana
Pawła II w Sulejowie 4 kwietnia 2014 r. zorganizo-
wane zostało uroczyste spotkanie z udziałem telewi-
zji TVN 24, TVP3, nauczycieli i uczniów. Głównym
motywem spotkania była niezwykła postawa uczen-
nicy szkoły 11–letniej Alicji Miszteli, która wykazała
się ogromną rozwagą nio-
sąc pomoc swojej mamie
i rodzeństwu, poszkodo-
wanym w wypadku dro-
gowym. Dziewczynka
była świadkiem wypadku
i mimo tragizmu sytuacji
potrafiła zachować zimną
krew i skontaktować się
z Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Łodzi,
poprzez nr tel. 112.
11-letnia Alicja otrzymała
list gratulacyjny oraz prezenty od Burmistrza Sule-
jowa Pana Stanisława Baryły oraz Dyrektor szkoły
Pani Danuty Gielec. Burmistrz Sulejowa gratulując
trzeźwości umysłu życzył Alicji aby jej serduszko było
zawsze wrażliwe na potrzeby innych.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszcze-
nicy w niedzielę 13 kwietnia odbył się „Przegląd Sto-
łów i Palm Wielkanocnych Ziemi Piotrkowskiej
2014”. zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Tryb.
Gminę Sulejów reprezentowały gospodynie z Koła.
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła dziękujemy
Kółkowi Rolniczemu w Kole za udział w przeglą-
dzie, ich pracę, czas i zaangażowanie w godne repre-
zentowanie Gminy Sulejów.

Debata spo-
łeczna dot.
bezpieczeń-
stwa.
W Urzędzie
M i e j s k i m
w Sulejowie
miała miejsce

debata społeczna, poświęcona bezpieczeństwu miesz-
kańców miasta i gminy Sulejów. Zgromadzonych
gości przywitał inicjator debaty - Komendant Miej-
ski Policji mł. insp. Dariusz Walichnowski. W spo-
tkaniu wzięli udział również: Komendant KP w Su-

lejowie podinsp. Bogdan Ociepa, Burmistrz Sulejo-
wa Stanisław Baryła, Przewodniczący Rady Powiatu
Piotrkowskiego Ireneusz Czerwiński, Przewodniczący
RM w Sulejowie Przemysław Majchrowski, Przewod-
niczący  Komisji Ładu i Porządku Publicznego RM w
Sulejowie Mirosław Włóka, radni, Dyrektor Biura
Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie Jacek
Wach i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospo-
darczą na terenie miasta i gminy.
W ostatnich miesiącach nastąpiło nasilenie szeregu
włamań - kradzieży u grupy przedsiębiorców, firm
i domów prywatnych. Następne zagrożenie to nisz-
czenie elewacji budynków instytucji publicznych i pry-
watnych domów przez ich malowanie sprayem. Na
przebiegającej przez teren miasta i gminy Sulejów
drodze krajowej Nr 12 dochodzi do wielu przestępstw
drogowych zagrażających bezpieczeństwu miejsco-
wego społeczeństwa. Wszystkie te zdarzenia wpły-
nęły na potrzebę zapoznania zgromadzonych osób
z systemami działań przestępców i jednocześnie tech-
nicznymi możliwościami ich zapobiegania. Władze
gminy jednogłośnie stwierdzili konieczność przeciw-
stawiania się i wspólnej walki z przestępczością. Usta-
lono, iż przestępstwa mogą być monitorowane po-
przez instalowanie systemu kamer zarówno w miej-
scach publicznych, firmach, sklepach, jak i domach
prywatnych.
Komisariat Policji w Sulejowie rozpropagował fol-
dery – porady Policji, jak ustrzec się przed włamania-
mi. Komendant prosił mieszkańców gminy, aby zgła-
szali organom ścigania nietypowe i dziwne zachowa-
nia obcych ludzi, zwracanie uwagi na obce pojazdy
i ich właścicieli.
Uczestnicy spotkania wypełnili ankiety dotyczące
oceny realizacji przez Policję programu bezpieczeń-
stwa. (zdj debata spoleczna)

Inwestycja- PLAC TARGOWY W SULEJOWIE
W Sulejowie wykonano utwardzenie kostką betonową
części powierzchni
miejskiego targowi-
ska wraz z remontem
kanalizacji sanitarnej
oraz przebudową
sieci energetycznej,
kolidującej z zago-
spodarowaniem pla-
cu targowego.

Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl
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17 stycznia

30 maja odbyła się uroczysta sesja
Rady Miejskiej z okazji 24-lecia Sa-
morządu Terytorialnego oraz 15-lecia
istnienia kwartalnika SULEJ.
Przygotowano statuetki oraz listy gra-
tulacyjne
„Za dłu-

goletnie zaangażowanie
i pracę w służbie społecz-
nej i samorządowej” dla:
Radnych Rady Miejskiej
pełniących swoją funkcję
od 2002 r. do nadal:
Jerzy Balcerzyk
Jacek Ciapała
Władysław Czerwiński
Przemysław Majchrowski
Jerzy Pałubski
Mirosław Włóka

Pracowników UM, którzy
służą społeczeństwu swoją
pracą ponad 35 lat:
Janina Chmielewska
Danuta Jakóbik
Barbara Jędrzejczak
Halina Kowalska
Barbara Koszowska
Bożena Piasta
Maria Podlewska
Stanisław Sarlej
Irena Sobierska
Sołtysów Gminy Sulejów,

którzy pełnią swoją funkcję od 2003 do nadal:
Anna Chamerska, Zdzisław Łącki, Paweł
Kępski, Zenon Matyjaszewski, Kazimierz
Rolka, Mariusz Zielonka.

Tego dnia uhonorowano również redaktorów
i osoby związane z kwartalnikiem SULEJ.

„MEDALAMI ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”, przyznanymi przez Pre-
zydenta RP, udekorowane zostały n/w pary:
- Byczek Józef i Zofia - Biała
- Cieślik Stanisław i Krystyna - Bilska Wola - Kolonia
- Remisz Mieczysław i Lucyna - Bilska Wola
- Migała Jan i Magdalena - Sulejów
- Fogiel Andrzej i Joanna - Przygłów
- Sońta Jan i Marianna  - Włodzimierzów
- Brzeziański Jan i Stanisława  – Sulejów
- Rusek Wacław i Barbara - Włodzimierzów
- Woźnica Ireneusz i Danuta – Sulejów
LIST GRATULACYJNY za  60 lat pożycia małżeńskie-
go otrzymali: -  Szarlej Kazimierz i Beata  – Bilska Wola.

„Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia” - informacja str. 6 
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3 maja w kościele św. Floriana w Sulejowie odbył
się pokaz laserowy pt. ”Jan Paweł II – święty z ziemi
polskiej”. Szczególne podziękowania organizator
pokazu - Urząd Miejski w Sulejowie, kieruje do pro-
boszcza parafii św.
Floriana w Sulejowie
księdza Karola Ol-
czyka za ogromną
życzliwość i przy-
chylność wobec zre-
alizowanego przed-
sięwzięcia.

W Sulejowie uczczono 223 rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja Po mszy św. za Ojczyznę odbył
się występ uczniów z Gimnazjum w Sulejowie, przy-
gotowany przez nauczycieli Panią Bognę Czekańską
i Pana Mariusza Magierę. W uroczystości uczestni-
czyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych,
przedstawiciele powiatu piotrkowskiego, delegaci
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koło
w Sulejowie, delegacja Miejskiego Zakładu Komu-
nalnego w Sulejowie, Ochotnicza Straż Pożarna w
Sulejowie i Krzewinach, delegacje placówek oświa-
towych z gminy Sulejów i inne osoby, których nie
zniechęciła deszczowa pogoda.

Po oficjalnych uroczystościach sulejowianie mo-
gli pozować artystom ze Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Karykatury,

I tym razem udowodniono, że czysta Pilica i jej
okolica leży głęboko na sercu nie tylko mieszkań-
com miasta i gminy Sulejów. Pilica jest bowiem na-
szym wspólnym dobrem, o który należy dbać i go
pielęgnować W piątek 9 maja w Sulejowie odbyła
się akcja sprzątania rzeki Pilicy pod hasłem „Czysta
i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia” której ini-
cjatorem od wielu lat jest Klub Sportowy Amber z To-
maszowa Mazowieckiego. Akcje tą przeprowadzono
w Sulejowie oraz innych nadpilicznych miejscowo-
ściach już drugi rok z rzędu

W tym roku w Sulejowie do akcji przyłączyli się:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejo-
wie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Sulejowie, Gimnazjum w Sulejowie, Koło Polskie-
go Związku Wędkarskiego nr 28 w Sulejowie, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Sulejowie, Kajakowy patrol
św. Franciszka, 8 Piotrkowska Drużyna Harcerzy Star-
szych, Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim,

Firma Kajmar kajaki Sulejów, Klub Sportowy Amber
Tomaszów Mazowiecki, Firma ASA, Urząd Miejski
w Sulejowie, Miejski Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Sulejowie, Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
w“Moszczenicy, osoby prywatne, w tym mieszkańcy
domków letniskowych nad Pilicą.

W sumie zebrało się ponad 200 osób! Niesamowite
zaangażowanie wszystkich zaowocowało przywróceniem
naturalnego czystego i bezpiecznego oblicza Pilicy. Udało
się zebrać górę śmieci, a najwięcej wzdłuż wałów na pra-
wym i lewym brzegu Pilicy. W samym nurcie rzeki śmie-
ci nie było natomiast tak wiele, co świadczy o tym, że
rzeka potrafi się przed nimi obronić. Zlikwidowano za to
kilka nielegalnych nabrzeżnych wysypisk śmieci. Nie-
spodzianką dla uczestników akcji były upominki przy-
gotowane przez Urząd Miejski w Sulejowie, firmę ASA,
Kajakowy Patrol oraz Nadpiliczne Parki Krajobrazowe.
Wszyscy po trudzie sprzątania uczestniczyli w przygoto-
wanym przez OSP w Sulejowie wspólnym ognisku i grillu
z kiełbaskami oraz innymi smakołykami.

Organizatorzy akcji bardzo dziękują za gotowe do
pracy ręce, za czas i zaangażowanie w akcję sprząta-
nia. Mamy głęboką nadzieje, że spotkamy się za rok.
Razem możemy przecież zdziałać cuda.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Przy-
głowie reprezentowała i promowała Gminę Sulejów
w Wadowicach wykonując z innymi orkiestrami stra-
żackimi koncert dedykowany Janowi Pawłowi II pod-
czas jubileuszowego koncertu pn. „Strażacy Święte-
mu Janowi Pawłowi II w hołdzie”, który odbył się dnia
18 maja 2014 r. w Wadowicach.

24 maja w Łodzi odbyła się Gala Miss Polski Ziemi
Łódzkiej 2014. Miło nam poinformować, że sulejowian-

ka Kasia Kowalska otrzymała
wyróżnienie Miss Dermoklini-
ki, co daje jej możliwość startu
do innych konkursów. Kasia jest
uczennicą drugiej klasy Liceum
Ogólnokształcącego  im. J. Sło-
wackiego w Piotrkowi Tryb. Jej
pasją jest modeling, z którym
związana jest 4 lata. Uwielbia
również rysować i tańczyć.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury,

Turystyki i Sportu
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Konia z rzędem temu kto w naszym sulejowskim
urzędzie pocztowym zdoła kupić kartę pocztową – wi-
dokówkę z fotografią zabytkowego Podklasztorza,
pięknej Pilicy czy urokliwego Zalewu Sulejowskiego.
Po prostu – takiego towaru poczta już od dłuższego
czasu nie ma i prawdopodobnie mieć nie będzie!

Już samo pytanie o jakąkolwiek widokówkę z na-
szego terenu wprawia sympatyczne panie zza okienka
w niemałe zakłopotanie. Trudno mieć do nich o to pre-
tensję. Zamawiamy – tłumaczą się – ale centrala nam
ich nie dostarcza! Tylko jak to wytłumaczyć licznym tu-
rystom i wczasowiczom (sezon letni tuż za pasem), któ-
rzy chcieliby wysłać do swych rodzin i przyjaciół trady-
cyjne pozdrowienia. Ponadto jest to jednocześnie jedna
z form promocji i popularyzacji tutejszych zabytków
i walorów przyrodniczych!

Sprawa niby drobna, a jed-
nak wstyd. Powie ktoś - wido-
kówka? – to już przeszłość! No-
woczesny człowiek posługuje się telefonem komórko-
wym wyposażonym w aparat fotograficzny. Pstryk –
MMS – wyślij. Niby tak, ale są wśród nas jeszcze di-
nozaury, które są wierne starym nawykom. No cóż,
skarga do Pana Boga, jak mawiają marynarze - czyli
jak sądzę, nie ma władnych (i specjalnie zainteresowa-
nych) by w tej kwestii cokolwiek zmienić.


W czerwcu minie okrągłe 20 lat od czasu kiedy to

zamieszkałem w Sulejowie na Podklasztorzu. Ulica
Zamkowa od zawsze była (i nadal jest), drogą grun-
tową, z czasem utwardzoną kamieniem wapiennym.
W słoneczną i suchą pogodę spod kół samochodów nie-
zawodnie podnosi się tuman wapiennego pyłu, a gdy
spadnie deszcz, wiadomo – wapień lasuje się, więc białe
błoto jest zjawiskiem powszednim. Do tego wyboje
niszczące zawieszenia pojazdów. Mówią, że najgor-
sze jest pierwsze dwanaście lat – potem ludzie przy-
zwyczajają się?! Syty głodnego nie zrozumie. Kto tak
twierdzi temu proponuję by sprawdził tę sytuację na
własnej skórze.

Mijały kolejne kadencje, a o inwestycji na Zamko-
wej ani dychu ani słychu. Wiadomo – budżet miasta
skromniutki. a potrzeby przeogromne, czyli krótka koł-
dra. A jednak – niech żywi nie tracą nadziei - po wielu
interwencjach i petycjach mieszkańców wydatnie
wspieranych przez radną z Podklasztorza, budowę na-
wierzchni ulicy Zamkowej udało się wprowadzić do
planu inwestycyjnego miasta. Sukces i nadzieja!
Wprawdzie całość prac rozłożono na etapy, ale z sa-
tysfakcją należy odnotować, iż prace przy pierwszym
etapie już rozpoczęto! Kiedy nastąpi realizacja dal-
szych? Mówi się, że w następnym roku, najdalej za
dwa lata. Oby! Byleby nie za cztery lata, na kilka mie-
sięcy przed następnymi wyborami!

 ciekawostki
– z³oœliwostki

Po¿yteczna inicjatywa
W październiku ubiegłego roku z inicjatywy kilku spo-
łeczników powstało w Sulejowie Terenowe Koło będą-
ce miejsko – gminnym ogniwem ogólnokrajowego Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków. Jego podstawo-
wym zadaniem statutowym jest prowadzenie działalno-
ści profilaktycznej (poradnictwo i promocja zdrowego
stylu życia), oraz udzielanie wsparcia osobom - chorym
na cukrzycę.
Choroba ta uznawana jest za chorobę społeczną, bowiem
jak się szacuje w Polsce cierpi na nią aż 11 % społe-
czeństwa, czyli ponad 3,5 miliona obywateli! Cukrzyca
jako taka nie zabija, ale… No właśnie – problem polega
właśnie w tym słówku „ale”. Wielu ludzi nie jest świa-
doma, iż niektóre symptomy złego samopoczucia są
właśnie początkiem cukrzycy. Schorzenie to nierozpo-
znane i nieleczone prowadzi do bardzo poważnych ne-
gatywnych skutków dla zdrowia. W skrajnych przypad-
kach cukrzyca niszczy układ krążeniowy krwi co często
skutkuje amputacją nóg, atakuje serce co prowadzi m.
innymi do zawałów i udarów, grozi utratą wzroku,
uszkadza nerki.
Pocieszający jest fakt, iż można z nią dożyć sędziwego
wieku i cieszyć się życiem, wszakże pod warunkiem, iż
pacjent będzie skrupulatnie stosował odpowiednie le-
czenie oraz prowadził zdrowy tryb życia.
Uświadomienie powyższych aspektów jest jednym
z głównych celów nowopowstałego stowarzyszenia.
W sulejowskim kole jest już zarejestrowanych kilkudzie-
sięciu członków. Prezesem zarządu został wybrany pan
Zygmunt Tworek, zaś sekretarzem pan Stefan Pie-
karz. Dzięki życzliwej i wydatnej zarazem pomocy
władz Sulejowa stowarzyszenie znalazło swą siedzibę
w pomieszczeniach tutejszej przychodni zdrowia. Znacz-
ny swój udział w wyposażeniu siedziby mają lokalni
przedsiębiorcy oraz członkowie stowarzyszenia. Każ-
da forma pomocy w realizacji zadań statutowych jest
cenna, bowiem służyć będzie dobru wspólnemu.
Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do siedziby
Koła. Dyżury są pełnione w każdą środę w godzinach
10.00 - 12.00.

Planowane spotkania integracyjne sulejowskiego Koła
19 – 20 września - trzydniowa wycieczka na Targi
Diabetologiczne  w  Toruniu.
30 sierpnia – 13 września – turnus rehabilitacyjny we
Władysławowie.
28 września – 5 paźdz. - wycieczka w Beskid Żywiecki.
14 listopada - obchody Światowego Dnia
Cukrzyka wspólnie z Oddziałem Powia-
towym SD w Piotrkowie Trybunalskim.
16 grudnia - spotkanie opłatkowe.
foto str. 12 Andrzej Tymiński



SULEJ  nr  59,czerwiec`2014

– 8 –

Ludzie listy pisza...

Ocalenie Jana Pañskiego
Po publikacjach w Suleju 56 i 57 wspomnień o Janie Pań-
skim na Podklasztorzu, otrzymaliśmy „Oświadczenie”
od sulejowianina pamiętającego tamte czasy.

OŚWIADCZENIE

Ja, Rysiński Mieczysław, pułkownik w stanie spoczyn-
ku, były ambasador Polski, zamieszkały w Warszawie
w nawiązaniu do mojej rozmowy z przedstawicielką
Yad Vashem w Warszawie-oświadczam, że znany mi
był dobrze fakt .ukrywania się w czasie wojny przed
gestapo Pana Jana Jerzego PANSKIEGO, piotrkowia-
nina, obywatela polskiego, wyznania mojżeszowego
w domu Sylwestra Balińskiego, zamieszkałego wraz
z rodziną we wsi Obdzierz koło Sulejowa.

Pan Jan Jerzy Pański znalazł schronienie w domu
Balińskich już w końcowej fazie 1939 roku, kiedy
Niemcy przystąpili do organizowania getta w Piotr-
kowie Trybunalskim. O ukrywaniu się Pana Pańskie-
go w gospodarstwie Balińskich dowiedziałem się
w 1940 roku od Stanisława Cichosza, byłego żołnie-
rza słynnego oddziału majora Hubala, który, po roz-
biciu przez Niemców tego oddziału, schronił się w do-
mu mojej ciotki Stefanii Wiączek.

Gospodarstwo ciotki było usytuowane na Obdzie-
rzu w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa Sylwe-
stra Balińskiego. Stanisław Cichosz, żołnierz Hubala,
a później oficer kontrwywiadu 25 pułku Armii Krajo-
wej tropił i likwidował m.in. konfidentów gestapo.
Byłem z nim mocno związany, wykonując jego różno-
rodne polecenia (organizowałem m.in. pomoc Żydom
osadzonym w obozie w Sulejowie). Stanisław Cichosz
często w rozmowie z moim ojcem i ze mną wyrażał
zaniepokojenie o losy ukrywających się na Obdzierzu
ludzi ściganych przez Niemców, przede wszystkim zaś
nie wykluczał wskazania przez jakiegoś szmalcownika
miejsca ukrywania się Jana Jerzego Pańskiego.

Na szczęście nie doszło do takiego haniebnego czy-
nu. Pana Pańskiego widywałem często w sezonach wio-
senno-letnich za stodołą Balińskich dlatego, że poma-
gałem mojej matce w pracach polowych na odziedzi-
czonym przez nią po rodzicach polu przylegającym do
gospodarstwa Balińskich. Fragment naszej ziemi, le-
żący w rejonie stodoły Balińskich, był najbardziej żyzny
w związku z czym uprawialiśmy tam warzywa. Upra-
wa ta wymagała częstego pielenia. Z polecenia matki
wyrywałem ciągle z tych warzyw różne chwasty. Pie-
ląc warzywa, miałem często w zasięgu wzroku Pana
Pańskiego (odległość ok. 30 m), korzystającego ze sło-
necznych dni za stodołą Balińskich. Początkowo usi-
łował kryć się przede mną, później jednak przywykł
do mojej obecności, gdyż dowiedział się, że byłem
związany z grupą partyzancką, mającą swoją siedzibę
w domu mojej ciotki Stefanii Wiączek. Zauważyłem,
że Pan Pański korzystał również ze schronu ukrytego
w gęstwinie młodego lasu oddalonego o kilkadziesiąt
metrów od stodoły Bal1ńskich.

Panu Pańskiemu najczęściej towarzyszyła wnucz-
ka Sylwestra Balińskiego Stanisława Barończyk. Ona
to właśnie przynosiła siedzącemu za stodołą Panu Pań-
skiemu posiłki w glinianych garnkach i chleb. Wiem
że ona pomagała ukrywającemu się człowiekowi
w budowie i kamuflowaniu wspomnianego wyżej
schronu w gęstwinie leśnej. Widywałem nierzadko
Stasię Borończyk siedzącą na ławce przed domem
i pilnie wypatrującą, czy z Podklasztorza nie zbliża
sią w kierunku Obdzierza jakaś wataha ludojadów hi-
tlerowskich, czy też ich najwierniejszych sługusów
własowców lub skośnookich azjatów, stacjonujących
w Sulejowie. Wykonywała ona swoją misję z ogrom-
nym przejęciem i zaangażowaniem.

Rodzinie Balińskich i ukrywającemu się w jej domu
Panu Janowi Jerzemu Pańskiemu poświęciłem wiele
ciepłych słów w mojej książce „Zwierzenia oficera W.P.
i dyplomaty", wydanej w 2001 roku w Warszawie.

Pragnę oświadczyć, że wszystko to, co wyżej napisa-
łem odpowiada absolutnej prawdzie. Byłem wówczas
kilkunastoletnim człowiekiem w pełni doświadczonym
życiowo i dojrzałym umysłowo oraz współpracującym
aktywnie z oficerem 25 pułku AK, Stanisławem Cicho-
szem. Moją książkę z dedykacją przekazałem wnukowi
Pana Pańskiego, Panu Sławomirowi Koehlerowi.

Mieczysław Rysiński (podpis oryginalny)

Wiersz sulejowianki „RAM” na Dnia Matki
Matka
Ile¿ bogactw ten wyraz zawiera
On na œwiat Ci oczy otwiera
i do snu podk³ada poduszkê
Kiedy mokro zak³ada pieluszkê
S³one oczy do sucha wyciera
bo ten wyraz w osobê siê zmienia
Jak¿e trudny gdy przy nas...  Go nie ma.

Warszawa, dnia 06.01.2002 r.
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NIECZYSTOŒCI P£YNNE
WSTYDLIWE ALE KONIECZNE

W systemie ochrony środowiska elementem stano-
wiącym istotne zagrożenie jest niewłaściwe zagospo-
darowanie nieczystości płynnych powstających z by-
towania człowieka, popularnie zwanych ściekami.

Od zarania wieków stanowiły one poważny problem
rozwiązywany w różny sposób. W Polsce w warunkach
wiejskich ,,wylewało się" je za stodołę lub na obornik
zgromadzony w oborze czy chlewni. W warunkach miej-
skich trafiały do rynsztoka płynącego środkiem ulicy
wśród zabudowy, a w zamkach i pałacach po prostu za
mur obronny lub mur okalający zabudowę .

W Polsce w warunkach miejskich już w XIV
i XV wieku zaczęto budować pierwsze systemy ka-
nalizacji sanitarnej podziemnej. Ich rozwój nastąpił
w XVIII I XIX wieku, a kanalizowanie poszcze-
gólnych obszarów kraju w różnym nasileniu trwa
do dziś. Porównywalne jest z elektryfikacją powo-
jenną Polski oraz masowym wodociągowaniem od
lat 60. XX wieku.

Obok budowy coraz bardziej złożonych systemów
kanalizacji sanitarnej w celu gromadzenia i odpro-
wadzania a następnie oczyszczania ścieków zaczęły

funkcjonować usługi w zakresie wybierania i wywo-
żenia nieczystości płynnych z terenów nieskanalizo-
wanych i mniej zurbanizowanych do wyznaczonych
punktów (dołów). Próbowano je tam neutralizować
lub oczyszczać i następnie odprowadzać do rzek czy
do gruntu. Z czasem powstawały szczególnie w mia-
stach punkty zrzutu nieczystości płynnych przy
oczyszczalniach lub z nimi połączone.

Widok specjalnej platformy ciągnionej przez za-
przęg koński z beczką na fekalia był normalnym wi-
dokiem w powojennej Polsce.

Woźnica zwany potocznie szczególnie przez dzie-
ci szambonurkiem specjalnym czerpakiem wybierał nie-
czystości z dołu kloacznego i wlewał je do beczki, którą
opróżniał w wyznaczonych przez magistrat miejscach.

Następował na szczęście szybki rozwój technicz-
ny, gdzie zaprzęg konny i ręczne wybieranie fekaliów
zastąpił specjalistyczny samochód asenizacyjny.

Wywóz nieczystości płynnych z terenów nieska-
nalizowanych stanowił i stanowi niezbędny element
ochrony środowiska w zakresie ochrony ziemi i wód
przed zanieczyszczeniem.

Po modernizacji oczyszczalni miejskiej i pierwszym
etapie kanalizowania aglomeracji Sulejów przyjdzie czas
na budowę kanalizacji sanitarnej we wszystkich miej-
scowościach. Będą to systemy: kanalizacji grawitacyj-
nej i tłocznej, oczyszczalni grupowych i przydomowych.

Na obecnym etapie rozbudowy kanalizacji sani-
tarnej wiele domów musi i powinno korzystać z szamb
bezodpływowych. Zbiorniki te należy systematycznie
opróżniać z nieczystości płynnych, chronić przed ich
przepełnieniem i w sposób cywilizowany przekazy-
wać przez firmy świadczące usługi asenizacyjne do
oczyszczalni miejskiej.

Niestety, świadomość niektórych mieszkańców
o tym, jak szkodliwe jest pozbywanie się ścieków ko-
munalnych z szamb w sposób niezgodny z prawem
pozostawia dużo do życzenia. Zjawisko to jest do-
strzegalne, a raczej ,,wyczuwalne" szczególnie
w zwartej zabudowie naszych miejscowości w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych. Bywa, że wów-
czas z wielu przydomowych szamb-zbiorników bez-
odpływowych zawartość jest wypompowywana na
grunt w obrębie nieruchomości lub tuż poza nią np.
na teren zielony, czy na pole za domem.

Działanie takie jest nielegalne i karalne, a wybór
każdej z kilkunastu firm świadczących profesjonalne
usługi asenizacyjne zapewnia legalne i łatwe pozby-
cie się wstydliwej konieczności.

Ireneusz Czerwiński

 Miejski Zakład Komunalny

Samochód asenizacyjny
Sławojki (potoczna nazwa wolnostojącej drew-
nianej toalety) - rodzaj ubikacji spotykany jest
w Polsce jeszcze w uboższych wsiach, a niekiedy
nawet w miastach, niedysponujących kanalizacją,

jak również wszędzie
tam, gdzie instalo-
wanie rozwiązań
bardziej technolo-
gicznie zaawanso-
wanych nie ma eko-
nomicznego uza-
sadnienia.
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 1 marca 2014 roku w Zgierzu odbyły się siódme
Zgierskie Spotkania Taneczne "Drgania Przestrzeni".
Impreza miała cha-
rakter ogólnopol-
skiego konkursu
różnych form ta-
necznych. Formacja KoBoS – Dance godnie reprezen-
towała miasto Sulejów odnosząc wielki sukces- klasyfi-
kując się na 3 pozycji w kategorii wiekowej 12 – 15 lat.
Ponadto tancerz Gracjan Woch jako jedyny otrzymał
nagrodę w kategorii „Indywidualność Sceniczna”.
8 marca2014-Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn. W ten
sobotni wieczór do siedziby MOK zawitało ponad 60
osób. Obchody rozpoczął koncert piosenek Anny Jantar
w wykonaniu Ludmiły Małeckiej i zespołu MOMENT.
Wystąpił też kabaret artystyczno-literacki „7 minut po”.
23 marca 2014 Spektakl „Separacja?” -dzięki grze
aktorskiej  Mariusza Marczyka i Anny Lenczewskiej,
w MOKu można było poczuć się jak w teatrze.
 29-30 marca w Hali Globus w Lublinie odbyły się
KRAJOWE MISTRZOSTWA POLSKI  IDO HIP HOP,
HIP HOP BATTLES, BREAK DANCE I ELECTRIC
BOOGIED. Do rywalizacji przystąpiło ok. 1500 uczest-
ników z całego kraju. Zawodnik  Gracjan Woch uczeń
II klasy SP Nr 1 w Sulejowie, na co dzień trenujący
w Studio Tańca KoBos – Dance, działającym przy
MOK, zajął miejsce III, a tym samym zdobył kwalifi-
kacje do udziału w Mistrzostwach Europy i Świata. Tre-
nerem Gracjana jest Konrad Borysowski.
6 kwietnia2014 Koncert Piosenek Jacka Kaczmar-
skiego w wykonaniu Kuby Michalskiego- z okazji
dziesiątej rocznicy śmierci najsłynniejszego barda gi-
tarowego na przełomie lat 70. i 80. w Polsce.
9 kwietnia MOK odbył się Konkurs Palm i Pisanek
Wielkanocnych. Zgłosiło się 12 placówek oświato-
wych i wychowawczych z terenu Gminy.
11 maja 2014- Powiatowy Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Wokalno-Tanecznych,
Tanecznych, Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych.
Nasi reprezentanci to:
Formacja KoBos-Dance – nagroda w kategorii Zespoły
taneczne - gimnazja.
Ludowy Zespół Taneczno-Wokalny „Czerwone
Jabłuszko”.
Natasza Bartłomiejczyk - z piosenką „Parostatek” -
2 miejsce w kategorii SP kl. IV-VI.
Julia Ratajczyk (SP nr 1 w Sulejowie).
Patrycja Ciupińska (Gimnazjum w Sulejowie).
10 maja 2014 Grupa Piliczanki 45+ wyruszyła
do poznawania pięknego zakątka ziemi lubelskiej,
rozpoczynając zwiedzanie od Puław, a kończąc spa-
cerem po Kazimierzu Dolnym.
foto str. 12

       Sylwia Klass

W sulejowskim MOK-u

Wieczór
literacki,
p ie rwszy

z cyklu „Z miłości do literatury” poświęcony książce to
niezwykła okazja aby przy blasku świec oddani czytel-
nicy naszej biblioteki mogli się lepiej poznać, podysku-
tować o literaturze a przede wszystkim podzielić się
swoją pasją czytania. Chwile spędzone przy pasjonują-
cej lekturze relaksują, odprężają, pozwalają nam zapo-
mnieć o codziennych trudach życia.

Pomysł spotkań zrodził się z potrzeby nie tylko sa-
mego czytania, ale pragnienia rozmowy o tym jak rów-
nież wymiany doświadczeń literackich.

Zaproszeni goście reprezentowali szeroki wachlarz
upodobań literackich począwszy od klasyki, romansu,
kryminału po współczesne dzieła. I mimo, że gusta czy-
telników były zgoła odmienne bardzo szybko znaleźli
nić porozumienia -  bo wszystkich łączyła miłość do
literatury.

Żywimy nadzieję, że wieczór ten zapoczątkuje ko-
lejne spotkania.

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹” to
motto konkursu recytatorskiego, który został poświę-
cony twórczości księdza Jana Twardowskiego –wiel-
kiego, współczesnego polskiego poety. Tego cichego,
skromnego księdza, który zawsze powtarzał ,że „wła-
ściwie poetą nie jest, a tylko wiersze pisze”, kochają
wszyscy – wierzący i ateiści, pobożni i grzesznicy, do-
rośli oraz dzieci. Wielokrotnie próbowano opisać i zde-
finiować tajemnicę, która przyciąga czytelników do ks.
Twardowskiego. Zdaniem krytyków fenomen Jego po-
ezji polega na prostocie i mistrzowskim wyrażaniu tego,
co dane mu było intuicyjnie poznać. Pytany o swą twór-
czość z pokorą mówił „Wszystko cokolwiek mi się udaje
nie jest moją zasługą. Gdy patrzę na życie, odnoszę wra-
żenie, że korzystałem z ciągłej protekcji Pana Boga.”
Do konkursu zgłosiło się 21 uczestników, a laureatami
zostali: I miejsce – Szymon Błaszczyk,
II miejsce – Katarzyna Grzywacz,
II m. – duet Julia Kotarska i Szymon Woźniakiewicz,
III miejsce – Agata Ryszka.
Wyróżnienia: Izabela Reszka, Troszczyńska Dominika,
Marcin Kulbat, Mikołaj Nowak, Paula Szczęsna, Fa-
biana Sawicka, Natalia Fogiel.                  Joanna Albin

i Miejskiej Bibliotece Publicznej
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Strategia i partnerstwo na rzecz zdrowia
Powiat piotrkowski wie jak rozwiązać problemy zdro-
wotne mieszkańców ziemi piotrkowskiej. Prace nad
przyjętym, na sesji 23 maja przez Radę Powiatu Piotr-
kowskiego, dokumentem strategicznym z zakresu zdro-
wia, trwały dwa lata. Główny cel na lata 2014-2020 to
poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludno-
ści oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

- Zamierzamy to osiągnąć poprzez kształtowanie proz-
drowotnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu –
wyjaśniał radnym starosta powiatu Stanisław Cubała, -
przy aktywnej współpracy jednostek samorządu teryto-
rialnego i organizacji pozarządowych w realizację dzia-
łań na rzecz zdrowia. Powodem tak zdecydowanych kro-
ków samorządu powiatowego są niepokojące dane staty-
styczne. Wynika z nich, że pod względem zachorowalno-
ści i umieralności, m.in. na choroby układu krążenia, po-
wiat piotrkowski znajduje się w pierwszej dwudziestce
powiatów w Polsce. Ta niechlubna pozycja zmusza do
wnikliwej analizy takiego stanu rzeczy oraz podjęcia dzia-
łań, mających na celu profilaktykę chorób oraz promocje
zdrowego stylu życia. Przyjęta strategia rozwiązywania
problemów zdrowotnych zawiera także kierunki rozwo-
ju dla Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotr-
kowie Tryb. Dotyczą one poprawy jakości świadczeń zdro-
wotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i sa-
tysfakcji pa-
cjentów PZOZ
oraz moderni-
zacji zasobów
l o k a l o w o -
sprzętowych
p l a c ó w e k .
R e a l i z a c j a
tych celów za-
kłada zawarcie "Porozumienia na rzecz zdrowia", jako
wspólnej platformy działań, albowiem - co podkreślił sta-
rosta powiatu - należy myśleć globalnie, ale działać lokal-
nie. W związku z tym, z inicjatywy starosty Cubały, utwo-
rzono Radę ds. Zdrowia,która pełnić będzie funkcje do-
radcze i opiniotwórcze.

Przyjazny powiat, bezpieczny dom
Bezpieczeństwu poświęcono spotkanie, zwołane przez
starostę powiatu piotrkowskiego Stanisława Cubałę.
Wzięli w nim udział samorządowcy gmin powiatu piotr-
kowskiego oraz przedstawiciele służb: policji i straży
pożarnej. Temat został wywołany już w czasie Konwentu
Burmistrzów i Wójtów Ziemi Piotrkowskiej w Czarno-
cinie. Starosta zlecił wówczas, obecnemu na konwencie

komendantowi policji Dariuszowi Walichnowskiemu,
przygotowanie programu, mającego na celu skuteczną
poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
zwłaszcza w tym najbliższym otoczeniu.

Efekt kilkutygodniowej pracy nad programem przed-
stawił uczestnikom Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku naczelnik wydziału prewencji piotrkowskiej komen-
dy Jacek Rzepkowski. Zdaniem policji, aby uspokoić
nastroje mieszkańców, którzy obecnie najbardziej oba-
wiają się kradzieży, należy wesprzeć pracę komisaria-
tów w Gorzkowicach, Wolborzu, Grabicy i Sulejowie
o dodatkowe siły z piotrkowskiej komendy. Dotyczy to
zwłaszcza przypadków szczególnie skomplikowanych
i powtarzających się przestępstw. Uzupełnieniem tych
działań mają być częste, wspólne kontrole służb: poli-
cji, inspekcji transportu drogowego, celników, straży
rybackiej i leśnej.

Dodatkowo policjanci przygotowują działania profi-
laktyczne kierowane do różnych grup społecznych, takich
jak akcja „Widzę – reaguję” czy „Bezpieczny senior”. Za
główny cel funkcjonariusze stawiają sobie likwidację grup
przestępczych zajmujących się kradzieżami z włamaniem.
Samorządowcy sugerowali, aby przede wszystkim po-
prawić wizerunek policjanta. Zdaniem burmistrz Wolbo-
rza Elżbiety Ościk policjant pozyska więcej informacji od
mieszkańców i wzbudzi większe zaufanie, jeśli jego za-
chowanie będzie przyjazne.

Wkrótce odnowi¹ Grunwaldzk¹
Nowe oblicze zyska 260 metrowy odcinek ulicy Grun-
waldzkiej w Sulejowie. Władze powiatu wraz samorzą-
dem gminy Sulejów wspólnie sfinansują nową nakład-
kę. Jej koszt oszacowano na 83 tysiące złotych, a reali-
zacja ma nastąpić jeszcze w czerwcu, bowiem odno-
wioną ulicą Grunwaldzką już w lipcu przejadą kolarze
XXV. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Soli-
darności” i Olimpijczyków.

Inwestycję w Sulejowie zatwierdzili radni Powiatu
Piotrkowskiego na majowej sesji. Także w tym roku prze-
budowane zostanie skrzyżowanie ulic Klasztorna i Tar-
gowa. Do wykonania zadania także dołoży się gmina

Sulejów, która przeznaczy-
ła na ten cel 173 tysiące zło-
tych. Taką samą kwotę za-
bezpieczono w budżecie
powiatu piotrkowskiego.

asystent prasowy
 4 732 31 29

Aneta Stępień

W 2012 r. wspólnie prze-
budowano ul. Klasztorną.
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 Msza kanonizacyj-
na - portrety dwóch pa-
pieży na fasadzie Bazy-
liki Świętego Piotra
w Watykanie na Placu
Świętego Piotra

W sulejowskim
MOK-u 

od lewej: Borys Bartłomiejczyk, Gracjan
Woch, Natasza Bartłomiejczyk 

Formacja
KoBos-Dance



Spotkanie w  Tereno-
wym Kole Polskiego
Stowarzyszenia Diabe-
tyków w Sulejowie  (str. 7)

Prezesi
Koła
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ALHAMBRA

Byliśmy na kanonizacji

Głównym punktem objazdowej wycieczki do
Włoch, na którą wyruszyliśmy 25 kwietnia bie-
żącego roku była kanonizacja Ojca Świętego

Jana Pawła II. Zwiedziliśmy ponadto Padwę, Rzym,
Watykan, Asyż, Wenecję.

Pierwszym miastem była Padwa - miasto św. An-
toniego. Jest ono jednym z najważniejszych ośrodków
kulturalnych i naukowych w Europie. Spacerowaliśmy
po historycznym centrum miasta. Zobaczyliśmy mię-
dzy innymi Uniwersytet założony w 1222 roku, w któ-
rym kształcił się np.: Mikołaj Kopernik. Zwiedzanie
zakończyliśmy w Bazylice Świętego Antoniego z reli-
kwiami Patrona miasta oraz słynnymi freskami Gotta.

 Po krótkim odpoczynku w pobliskiej kafejce uda-
liśmy się w do Rzymu. Mieliśmy teraz czas na przygo-
towanie siê do uczestnictwa w kanonizacji Jana Paw-
ła II. Sama uroczystość, była niezwykłym przeżyciem.
Łza kręciła się w oku. Nie mogliśmy uwierzyć, że bie-
rzemy udział w tak doniosłym i jakże bardzo ważnym
wydarzeniu dla całej ludzkości. Mimo bardzo dużej
ilości godzin spędzonych na placu, bo prawie całą noc,
byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy tam być.
Po uroczystościach kanonizacyjnych udaliśmy się do ho-
telu na zregenerowanie sił przed dalszym zwiedzaniem.

Przez następne dni pani przewodnik oprowadzała
nas po Rzymie Antycznym i Barokowym. Widzieliśmy
Koloseum, rynek z czasów rzymskich, czyli Forum
Romanum, Kapitol z Ołtarzem Ojczyzny, który jest
największym pomnikiem w Europie. Zachwycił nas
Plac Wenecki i Panteon, Który kiedyś był świątynią
wszystkich bogów cesarstwa rzymskiego, Plazma Na-
vona ze słynną fontanną czterech rzek, Plac Hiszpań-
ski z przepięknymi schodami, oraz barokowa fontan-
na Di Trevi, do której wrzuciliśmy monetę, by zgodnie
z legendą powrócić do Rzymu.

Zwiedziliśmy trzy większe Bazyliki. Zaczęliśmy od
Bazyliki Św. Pawła. Za jej Murami, znajdują się oryginal-
ne kajdany, którymi był skuty święty Piotr. Zachwycali-
śmy się również portretami papieży od Św. Piotra do Fran-
ciszka. Później udaliśmy się do Bazyliki Św. Jana na La-
teranie. Weszliśmy na św. Schody, którymi Pan Jezus szedł
na sąd Piłata. Zwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Śnie-
żnej oraz sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy. W środku Bazyliki znajduje się imitacja żłóbka Pana
Jezusa z oryginalnymi deseczkami ze żłóbka z Betlejem.

Wreszcie dotarliśmy do Bazyliki Św. Piotra na Wa-
tykanie. Do środka weszliśmy po czekaniu w godzin-

nej kolejce. Ale warto było. Jest ona ogromna, naj-
większa w całej Europie, piękna, bogata i wspania-
ła. Historie słucha się z otwartą buzią i z niedowie-
rzaniem, że w tamtych czasach ludzie byli tacy wy-
bitni i uzdolnieni mimo zacofania technicznego, braku
komputerów, samochodów itd. Zrobiła na nas
ogromne wrażenie. W ciszy przyklękliśmy przy gro-
bie naszego świętego Jana Pawła II i mogliśmy się
chwilkę pomodlić.

W następnym dniu zwiedziliśmy Asyż- miasto
Św. Franciszka i Św. Klary, gdzie przesłanie miłości
i dobroci emanuje na każdym kroku. Miasteczko to
znajduje się na wzgórzu 425mn.p.m., z którego roz-
pościerają się piękne widoki na okolice. Zwiedzili-
śmy Bazylikę Św. Franciszka, która składa się z Ko-
ścioła głównego i Dolnego oraz krypty w której jest
złożone ciało Św. Franciszka.

Spacer po urokliwych uliczkach Asyżu pozwolił
nam przenieść się w odległe czasy. Po drodze zaglą-
daliśmy w różne tajemnicze zakątki. Mieszkańcy są
bardzo mili, uprzejmi, nigdzie się niespieszący. Czu-
liśmy się jakbyśmy byli w innym świecie. Uliczkami
doszliśmy do kościoła Św. Klary, gdzie wewnątrz
przechowywany jest Krucyfiks, z którego Chrystus
przemówił do Św. Franciszka.

Ostatniego dnia odwiedziliśmy Wenecję. Malow-
nicze miasto położone na lagunie poprzecinanej licz-
nymi kanałami. Na Placu Św. Marka, karmiliśmy gołę-
bie, które siadały nam na głowie, rękach, zachowywa-
ły się jakby znały nas od dawna. W Bazylice Św. Mar-
ka są jego relikwie, które kupcy weneccy wykradli
z Aleksandrii. Św. Marek stał się patronem miasta, a je-
go symbol- skrzydlaty lew do dziś jest herbem Wene-
cji. W trakcie spaceru zobaczyliśmy Pałac Dożów, czyli
siedzibę sponsorów i władców miasta. Most Rialto -
złotników, Wieżę Zegarową, Dzwonnicę no i wreszcie
ten słynny Most Westchnień, uważany za jedno z naj-
bardziej romantycznych miejsc świata. Czy tak jest? Ja
wiem! A Wy musicie zobaczyć na własne oczy.

Powiem jedno - Wenecja jest naprawdę roman-
tyczna, nie na próżno zwą ją miastem zakochanych.

Na koniec mogę tylko powiedzieć, że była to nie-
zapomniana wycieczka naszych marzeń!

Mieszkanka
Sulejowa

 Sulejowianie w podrózach

Zdjęcia z Włoch na
str. 12 i 13 ze zbio-
rów autorki.
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EuroWeek – Szko³a Liderów
W dniach 30.04 – 04.05.2014r. młodzież z Gimnazjum
w Sulejowie pod opieką p. Katarzyny Michalik przy
współpracy z absolwentami gimnazjum i uczniami Cen-
trum Języków Obcych i Tłumaczeń POINT pod opieką
p. Rafała Ciupińskiego wzięła udział w obozie szkole-
niowym EuroWeek w Długopolu Zdrój. Był to obóz edu-
kacyjny pozwalający młodym ludziom rozwinąć ważne
umiejętności społeczne, takie jak przewodzenie grupie,
autoprezentacja oraz praca w zespole. Przede wszyst-
kim jednak, każdy uczestnik szkolenia miał możliwość
prowadzenia konwersacji w języku angielskim, pozna-
nia tradycji i nauki tańców narodowych z krajów wolon-
tariuszy prowadzacych wszystkie zajęcia.

W trakcie trwania szkolenia uczestnicy mieli szansę
zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Euro-
pejskiego, programu Erasmus +, jak również międzyna-
rodowych wymian młodzieży. Uczniowie jak i opieku-
nowie brali udział w zajęciach z autoprezentacji, Deba-
cie Oksfordzkiej, podczas której doskonalili umiejętność
pracy w grupie, dyskusji oraz asertywność, w warszta-
tach poświęconych  stereotypom oraz negocjacjom.

Wspomniane wcześniej prezentacje różnych krajów
świata prowadzone przez wolontariuszy z Kenii, Indone-
zji, Indii, Azerbejdżanu i Wietnamu, pozwoliły wszystkim
uczestnikom otworzyć się na inne kultury, poznać zwy-
czaje i tradycje oraz nauczyć się tańców regionalnych i na-
rodowych, co było dla wszystkich świetną zabawą. Poka-
zało także, jak ważne są podróże i otwartość na inne, czę-
sto zupełnie egzotyczne dla Polaków kultury.

Wieczorne zajęcia integracyjne (dyskoteki i gry ze-
społowe) pozwoliły nawiązać nowe znajomości i przy-
jaźnie z młodzieżą z innych rejonów Polski. Warsztaty
były także wartościowe dla opiekunów, którzy mogli wy-
mienić się doświadczeniami w pracy z młodzieżą, brać

czynny udział w zajęciach oraz wykorzystać zdobytą
wiedzę w codziennej pracy. Zarówno p. Katarzyna
Michalik jak i p.Rafał Ciupiński brali już wcześniej
udział wraz z młodzieżą w wymianach międzynarodo-
wych. Dzięki ówczesnemu programowi Młodzież
w Działaniu, mogli wziąć udział w wymianie w Pol-
sce, na Słowacji oraz Międzynarodowym Festiwalu
YMCA w Pradze. CJOiT Point współpracuje z różny-
mi instutucjami, starając się dawać swoim uczniom i za-
przyjaźnionym osobom szansę na zdobycie nowych do-
świadczeń jakie dają programy unijne.

Poza zajęciami udało się także poznać przepiękną oko-
licą Długopola Zdrój, jednej z wielu malowniczych miej-
scowości uzdrowiskowych położonych w Międzygórzu.

Zwiedzono Bystrzycę Kłodzką i Muzeum
Filumenistyczne, w którym można było
obejrzeć niezliczone kolekcje zapałek,
z produkcji których słynie miasto. Cieka-
wym punktem programu było także zwie-
dzanie Twierdzy w Kłodzku, a w szcze-
gólności podziemnego labiryntu korytarzy
minerskich, co było nie lada wyzwaniem
dla uczestników. Mimo  iż pogoda tego
dnia niestety nie dopisała, dobry humor nie
opuszczał nikogo. Pięć dni obozu minęło
bardzo szybko. Wszyscy uczestnicy zgod-
nie stwierdzili, że tego typu wyjazdy są
bardzo cenne i wyrazili chęć ponownego
udziału. Kto wie, może nawet kilkoro zde-
cuduje się na udział w wolontariacie. War-
to było poświęcić czas i energię w zdoby-
wanie nowych doświadczeń.

Uczestnicy pragną gorąco podziękować Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sulejów za wsparcie finansowe i po-
krycie części kosztów przejazdu dla uczestników na-
szej gminy.

Redakcja

MOPS
Szkolenie nauczycieli z zakresu przemocy

W dniu 10.03.2014 roku w ramach realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie
na lata  2010- 2015 Zespół Interdyscyplinarny dzia-
łający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sulejowie zorganizował wspólnie z Miejską Ko-
misją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulejow ie szkolenie pt. „Procedura Niebieskiej
Karty – Nieletni jako sprawca i ofiara przemocy”
dla przedstawicieli systemu oświaty: pedagogów
i nauczycieli z terenu miasta i gminy Sulejów.

ciąg dalszy str. 15 
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ALKOHOLIK W DOMU
Rodzina z problemem alkoholowym to taka, w któ-

rej chociaż  jedno z rodziców  nadużywa alkoholu lub
jest od niego uzależnione. W polskim społeczeństwie
panuje przeświadczenie, że alkoholizm to osobisty pro-
blem alkoholika. Mało kto zastanawia
się nad jego rodziną, tak jakby alkoho-
lik był samodzielnym ogniwem zyją-
cym w samotności. Zgadza się, on żyje
w swoim świecie iluzji stworzonym
przez alkohol, ale już słowo iluzja na-
suwa stwierdzenie, że ma on tylko po-
czucie przynależności do rodziny.
Przez to, że widzi rodzinę inną niż w
rzeczywistości jest powoduje to, że nic
ze sobą nie robi w kierunku zmiany swojego postępowa-
nia. W takich rodzinach dochodzi do odwrócenia ról.
Rodzic to ten, który dba o dom i o wychowanie dzieci.
Czy to jest ojciec czy matka zależne jest od tego, które
z nich pije. Rodzic wykonuje nie tylko swoje obowiązki
wychowawcze, ale zmuszony jest też do podejmowania
i wykonywania obowiązków współmałżonka. Dzieci
mogą polegać tylko na nim. Tylko on jest wiarygodny bo
potrafi dotrzymać słowa i być sprawiedliwy.  Ale rodzic
nie potrafi uniknąć jednego. Pomimo jego obecności dzie-
ci wewnątrz czują się gorsze i głupsze. Nie potrafią ra-
dzić sobie ze swoimi problemami. Są przepełnione wsty-
dem, poczuciem winy, złością i lękiem. Lękiem związa-
nym z powrotem pijanego ojca lub matki do domu. Lę-
kiem o to, że rodzinny problem wyjdzie na jaw. Bywa też
tak, że postawa rodzicielska jest odwrotna. Rodzic zajęty
pijącym współmałżonkiem unika lub odtrąca dzieci. Nie
jest to zjawisko do końca świadome. W takim przypadku
celem życiowym dzieci staje się nie rozwój ale sposób na
przetrwanie. Powoduje to, że stają się agresywne, niepo-
słuszne, mają trudności w nawiązywaniu więzi uczucio-
wych, są zmienne i nieufne. Skupiają się na tym aby nie
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stracić tego co mają. W końcu stają naprzeciw ogromne-
go niebezpieczeństwa, kiedy w ich środowisku rówieśni-
czym pojawi się alkohol odkryją, że to może być sposób
na przetrwanie i ucieczkę przed problemami rodziny.
W ich oczach ojciec czy matka piją aby robić rodzinie np.

na złość, ale dla nich młodych
ludzi alkohol wydaje się „bez-
piecznym” znieczulaczem. Nie
mają pojęcia jakie niebezpieczeń-
stwo się z tym wiąże.

Tymczasem w rodzinie emo-
cje i przeżycia związane z proble-
mem, nie są wypowiadane gło-
śno. Próby nawiązania rozmowy
z alkoholikiem stają się coraz bar-

dziej bezcelowe, ponieważ on zaprzecza istnieniu proble-
mu. Twierdzi, że to domownicy stali się inni, izolują się
od niego przez co szuka pocieszenia w alkoholu. Życie
alkoholika toczy się wokół butelki, natomiast życie do-
mowników wokół alkoholika. To zjawisko nazywane jest
współuzależnieniem i jest zachowaniem adaptacyjnym.
Cała rodzina żyje w rytmie alkoholika. Można rozumieć
to jako zespół cierpień i zaburzeń rodziny. Wszyscy cze-
kają na alkoholika i w jakim stanie przyjdzie. Taka rodzi-
na nie czerpie żadnej radości z życia. Do domu nie zapra-
szani są znajomi zarówno wspólmałżonka jak i dzieci. Jest
to pewnego rodzaju hermetyzacja rodziny. Dorośli są
w stanie jakoś poradzić sobie  z tym problemem, nato-
miast dzieci takiej szansy już nie mają.

Poradzeniem sobie z taką sytuacją jest wyjście z domu
z problemem i szukanie pomocy w placówkach specjali-
sycznych, które sa gotowe pomóc rodzinom przetrwać
a nawet spowodować, że alkoholik na skutek zmiany po-
dejścia do niego domowników podejmie abstynencje i za-
cznie się leczyć.

Ze względów ograniczeń ramowych artykule poru-
szyłem tylko niektóre problemy towarzyszące rodzinom
dysfunkcyjnym.

                                  Marcin AA

W trakcie szkolenia dokonano ogólnej charaktery-
styki zjawiska przemocy w rodzinie, omówiono najważ-
niejsze przepisy prawne dotyczące zwalczania zjawi-
ska przemocy, w tym wybrane przepisy prawa karnego
oraz instytucje prawa cywilnego i prawa rodzinnego
wspierające ofiary przemocy.

Ponadto uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się jakie
mogą występować rodzaje czynów karalnych na terenie
szkoły, rozpoznanie i procedury postępowania z uczniem
doświadczającym przemocy i stosującym przemoc.

Tematem szkolenia były prawne aspekty podejmowa-
nia działań przez przedstawicieli systemu oświaty w pra-
cach zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych
według znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu prze-
mocy. Szkolenie dostarczyło również podstawowej wie-

dzy niezbędnej do prac związanych z tworzeniem gmin-
nego systemu przeciwdziałania przemocy.

Podczas szkolenia uczestnicy poznali kompetencje
poszczególnych służb, a także procedury interwencji.

Na zakończenie szkolenia był czas na dyskusje na
temat lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz weryfikację własnych poglądów i do-
świadczeń zwianych z przemocą.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat świadczą-
cy o ukończeniu szkolenia.
Zespół Interdyscyplinarny w Sulejowie dziękuje Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Sulejowie za sfinansowanie szkolenia i Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sali.

Zespól Interdyscyplinarny w Sulejowie
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Zawodniczki z Sulejowa
ponownie mistrzyniami
województwa ³ódzkiego
w pi³ce siatkowej
12 kwietnia 2014 r. w Dzia-
łoszynie odbyły się mistrzo-
stwa Zrzeszenia LZS woj.
łódzkiego w piłce siatkowej
kobiet . Zawodniczki
z FUKS-a Sulejów repre-
zentujące gminę Sulejów
w tych zawodach tak
jak w ubiegłym roku
okazały się niepoko-

nane i wywalczyły I miejsce w województwie. Dziew-
czyny z Sulejowa będą reprezentowały województwo
łódzkie na Ogólnopol-
skich Igrzyskach LZS.
W ubiegłym roku nasze
zawodniczki zdobyły
II miejsce w Polsce.
Gratulujemy
Skład drużyny:
1. Maja Daleszczyk
2. Izabela Stobiecka
3. Monika Nowak
4. Katarzyna Partyka
5. Paulina Fijałkowska
6. Martyna Sawicka
7. Sandra Śpiewak
8. Anna Nowak
9. Paulina Koniszewska
10. Patrycja Juhas
11. Monika Kołek

12. Magdalena Czekańska
13. Nina Laszczyk
Opiekun i trener: Wiesław Wieczorkowski

Krystyna Rudzka
nie zwalnia tempa
18 maja 2014 r. Pani Kry-
styna Rudzka (LZS Sule-
jów) stanęła na starcie bie-
gu "V Działoszyńska Dzie-
siątka" na dystansie 10 km.

W biegu wy-
startowało 200
b i e g a c z y

w różnych kategoriach
wiekowych. Pani Krystyna w swojej kategorii 50+ nie dała

szans rywalkom i zajęła
1 miejsce. Organizatorem
zawodów była parafia św.
Jana Apostoła i Ewange-
listy w Raciszynie. Pani
Krystyna 10 maja 2014 r.
wystartowała w Inowro-
cławiu w VII Biegu Pia-
stowskim gdzie zajęła
7 miejsce.
Gratulujemy wygranej!

Awans dru¿yny
StartuPrzyg³ów
do II ligi
tenisa sto³owego

Wielki sukces odnieśli zawodnicy III ligowej drużyny
tenisa stołowego Start Przygłów jako beniami-
nek rozgrywek zapewnili sobie  awans do II ligi.
Jest to największy sukces w dotychczasowej
działalności klubu Start Przygłów.  Na awans
do II ligi zapracowali nie tylko zawodnicy, ale
też działacze klubu którego prezesem jest Pan
Andrzej Sobierski. Dalszych sukcesów życzył
wszystkim zebranym działaczom i zawodnikom
Burmistrz Sulejowa Stanisław Baryła zapew-
niając o wsparciu ze strony Urzędu Miejskiego
w Sulejowie w zakresie funkcjonowania i roz-
woju działalności klubu.

Sławomir Rybak

Strzelce 1944
Ciekawostki
Koło Diabetyków
Listy- płk. M. Ry-
siński
Sulejowianie na
kanonizacji Jana
Pawła II
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