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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
W tym świątecznym czasie Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Wam Drodzy Czy-

telnicy, wraz całą redakcją, spokoju i zadowolenia po wyborczej zawierusze. Każde wybory niosą
z sobą nowe nadzieje na lepszą przyszłość. Życzymy więc nowemu samorządowi wytrwałości
i umiejętności w dążeniu do realizacji oczekiwanych przez nas zadań i wyzwań.

Pisząc o historii, pamiętamy, że w styczniu mija rocznica wyzwolenia Sulejowa spod okupacji nie-
mieckiej w czasie II Wojny Światowej. Różne były losy naszej ojczyzny w następnych latach, ale nie wcho-
dzimy w polityczne oceny. Piszemy o ludzkich tragediach na sulejowskiej ziemi, a ich ofiarom należy się
pamięć i chwila zadumy.

Teresa Sarlej

Sulejów - ciekawe miejsce, dworek przy ul. Podkurnêdz

Po wyborach
UM - wiadomości
Nowy Burmistrz
„Cyranka”
MOK i Bilioteka
PP - wiadomości
Sulejowskie wspomnienia
                -M. Rysiński
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Powyborcze reminiscencje

Minął już miesiąc od tegorocznych wybo
rów samorządowych. Ucichł zgiełk wal
ki o głosy wyborców, opadły emocje. Po-

wszechnie znane są ich wyniki czyli kogo wyborcy ob-
darzyli swym zaufaniem i powierzyli na kolejną cztero-
letnią kadencję mandat na pełnienie stanowiska burmi-
strza i funkcji radnego w sulejowskim samorządzie. Nie
zamierzam komentować zasadności tych czy innych wy-
borów, bowiem jak uczy oświadczenie, dopiero czas
pokaże czy nasze (wyborców), decyzje były trafne bądź
chybione. Na tym etapie wypada wszystkim wyróżnio-
nym pogratulować sukcesu i życzyć powodzenia. Trze-
ba mieć nadzieję, iż ich powodzenie będzie przekłada-
ło się na nasze wspólne dobro.

Niemniej chciałbym podzielić się z Czytelnikami kil-
koma refleksjami odnoszącymi się do kampanii wybor-
czej. A była ona ciekawa i przybierała przeróżne formy.
Od nowoczesnych sposobów agitacji ( enuncjacje pra-
sowe, reklama poprzez internet, wpisy na facebooku),
po tradycyjne – kalendarzyki z wizerunkiem danego kan-
dydata, plakaty, ulotki, banery, foldery i listy intencyjne.
Zwłaszcza te dwa ostatnie zwróciły moją szczególną
uwagę. Można je podzielić na dwa rodzaje.

Pierwszy to materiały kandydatów, którzy ponownie
ubiegają się o wybór do władz samorządowych. Ich treść to
najczęściej sprawozdania ze swej dotychczasowej działal-
ności, dokonań i osiągnięć oraz informacje dotyczące za-
mierzeń w nowej kadencji. Główny przekaz polegał na
uświadomieniu wyborcom, iż w trakcie ubiegającej kaden-
cji zdołano np. wyremontować tyle a tyle kilometrów dróg
i ulic, zainstalować sieć kanalizacyjną, zmodernizować
obiekty społecznego użytku (np. szkoły), itp., itd. Trzeba
zauważyć, iż przedstawione dane były konkretne i wymier-
ne, choć nie zawsze w pełni doceniane przez adresatów.

Drugi rodzaj to materiały mające promować kandy-
datów, którzy stanowili konkurencję dla osób, które były
dotychczas członkami władz samorządowych. W tym przy-
padku propaganda była o wiele bardziej barwna i urozma-
icona. Jedni starali się ukazać szerokie spektrum proble-
mów i zagadnień, jakie będą uważali w swej ewentualnej
działalności za priorytetowe, a tym samym za decydujące
dla wyborcy przy podejmowaniu decyzji. W tym przypad-
ku nie obyło się bez wielu obietnic, często sformułowa-
nych bardzo ogólnikowo, na zasadzie „papier wszystko
przyjmie”, a że wiele z tych obietnic jest mało realnych, to
w tym momencie nie było najważniejsze. Inni przyjęli od-
mienną strategię. Ich koncepcja walki wyborczej polegała
głównie na totalnej krytyce i negacji większości podejmo-
wanych działań przez dotychczasowe władze. Marazm,
stagnacja i prywata to najczęściej formułowane zarzuty.
Wyraźnie dawało się odczuć, iż celem tak pojmowanej
promocji było przekonanie wyborców, że dopiero wów-
czas (tj, gdy tak prezentujący się kandydat zdobędzie man-

dat społecznego zaufania), czeka nas uczciwość, sprawie-
dliwość, bezinteresowna inicjatywność - słowem raj na zie-
mi, czyli kraina miodem i mlekiem płynąca.

Po zapoznaniu się z dostępnymi materiałami wyborczy-
ni i wnikliwym przeanalizowaniu ich merytorycznej zawar-
tości można sformułować kilka cech wspólnych. Prawie
wszyscy polecający swe usługi są w miarę rzeczowi i kon-
kretni poruszając się w tzw. „obszarach bezpiecznych”, nie-
wymagających jakichś szczególnych wysiłków, oryginalnych
inicjatyw i pomysłów. Należą do nich szeroko pojęte inwe-
stycje komunalne, bowiem dziedzina ta przynależy do pod-
stawowych obowiązków budżetowych miasta i gminy.
W każdej kadencji prowadzone są i będą remonty ulic, mo-
dernizacje chodników, budowa sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej, itp. Rozmiary tych prac uzależnione są głównie
od zasobności kieszeni Urzędu i dotacji zewnętrznych. Nikt
tu nikomu łaski nie robi – będą pieniądze, będzie dana in-
westycja. Także prawie wszyscy pochylają się na palącym
problemem pozyskania inwestorów i tworzenia nowych
miejsc pracy. Ale już w tej kwestii, skądinąd jakże słusznej
i pożądanej, poza ogólnikowymi postulatami konkretów
brak! Jako wyborca jestem żywotnie zainteresowany roz-
wojem gospodarczym Sulejowa, ale chciałbym usłyszeć co,
gdzie, w jakiej dziedzinie, w jakim czasie. O ile sięgam pa-
mięcią, przy okazji kolejnych wyborów samorządowych (tak-
że i teraz), szczególnie mocno podkreślano konieczność tu-
rystycznego zagospodarowania rzeki Pilicy i Zalewu Sule-
jowskiego. Zagadnienie nośne i atrakcyjne z punktu widze-
nia mieszkańców Sulejowa. To kolejny postulat z rodzaju
tych słusznych i mający szanse na powszechne poparcie wy-
borców. Mijają kolejne kadencje, a w tzw. „tym temacie”
zalega cisza. Mam podstawy by sądzić, że za cztery lata
przy okazji nowych wyborów temat znów powróci do szczyt-
nych programów i…co? Nadal cisza? A może wreszcie coś
się ruszy do przodu? Oby! Patrząc na to zagadnienie realnie,

mimo wszystko jestem w tym względzie sceptyczny.
Idea – marzenie piękne, ale ogrom zadania wymaga
ogromnych funduszy, a tych po prostu, zwyczajnie
brak. Nie sądzę żeby nagle pojawiły się one w tak
krótkim okresie jak czteroletnia kadencja.

Aby nie być posądzonym o malkontenctwo po-
zwalam sobie podpowiedzieć konkretny problem, któ-

rego uregulowanie byłoby przyjęte z powszechnym zado-
woleniem i ku korzyści całej sulejowskiej społeczności. Mam
na myśli warunki w jakich funkcjonuje tutejsza Państwowa
Przychodnia Zdrowia. Nie da się ukryć, iż tkwi ona w poło-
wie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Przezacny kierow-
nik przychodni mimo swej niewątpliwej ofiarności i praco-
witości sam cudów nie uczyni. Tu są potrzebne szeroko za-
krojone prace modernizacyjne jak również organizacyjne.
Chyba Sulejów stać na nowoczesną placówkę służby zdro-
wia na miarę potrzeb i wymagań XXI wieku. Rzez niby
oczywista, ale w żadnym programie wyborczym nikt na ten
temat nie raczył się zająknąć! Drugą dziedziną traktowaną
po macoszemu, jest sfera szeroko pojętej kultury. Trochę to
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dziwne, że rozwój bazy kulturalnej - ciasnota w miejskiej
bibliotece, dawna skromniutka świetlica przyzakładowa
ZPW, nazywana szumnie Miejskim Ośrodkiem Kultury,
jakoś nie znalazły uznania w programach wyborczych.
A przecież podobno człowiek nie samym chlebem żyje!

Zarysowane powyżej w wielkim skrócie formy i me-
tody walki wyborczej mimo wszystko trzeba uznać za
dopuszczalne i zgodne z prawem i obyczajem. Piszę mimo
wszystko, bowiem nie wszystkie jej sposoby i tzw. chwy-
ty wyborcze są „z mojej opery”. Ale to już osobista spra-
wa danego kandydata, jego rozumienia co wypada, a co
nie wypada czynić, jego kultury, obiektywizmu oraz od-
powiedzialności za słowa i wyrażane opinie.

Nie obyło się bez przykrego zgrzytu. Na około miesiąc
przed terminem wyborów rozkolportowani w Sulejowie
obszerne pismo - ulotkę (format A4), o wyjątkowo złośli-
wej, nie obawiam się użyć tego słowa, nikczemnej treści.
Można było tam wyczytać m. innymi, iż większość człon-
ków byłych władz to złodzieje a korupcja i kolesiostwo są
powszechnym zjawiskiem. Niektóre zarzuty stały w oczy-
wistej sprzeczności z rzeczywistością, a przy tym adreso-
wane imiennie. Autor nie pofatygował się poprzeć swych
rewelacji jakimikolwiek dowodami i oczywiście nie raczył
złożyć pod tekstem swego podpisu. Typowy paszkwil -
anonim, a jako taki zasługujący na wyrzucenie do kosza
bez czytania. Na co więc liczył człowieczek piszący i kol-
portujący ciemną nocką taki tekst? Intencja jest nad wyraz
czytelna. Obrzuć człeka g… - no powiedzmy błotem, a za-
wsze coś do niego przylgnie! Oprócz obrzydzenia, cóż z
takim faktem można czynić? Niewiele. Choć nie do końca.
Żółć wylewająca się z wątroby to zwiastun poważnej cho-
roby – zatem trzeba się leczyć i jednocześnie życzyć zdro-
wia – zwłaszcza psychicznego.

Na kilka dni przed dniem wyborów (16.XI.), spotyka-
łem się z dość powszechną opinią, iż w zasadzie wybory nie
spowodują istotnych zmian w składzie Rady. Teraz już wie-
my jak mylna była to opinia. Zycie pokazało, iż nic nie jest
dane raz na zawsze. Zmiany okazały się znaczące, żeby nie
powiedzieć radykalne. Kilkoro byłych radnych, nawet tych
uważanych za pewniaków, nie zdołało pokonać progu wy-
borczego. Ich miejsce zajęli nowi, co charakterystyczne -
zazwyczaj młodzi ludzie. Najbardziej znacząca i zaskakują-
ca przemiana nastąpiła na stanowisku burmistrza miasta. Nie-
wiele osób spodziewało się, że nastąpi druga tura wyborów.
Wybory w I turze wygrał zdecydowanie Wojciech Ostrow-
ski wyprzedając swego konkurenta – dotychczasowego bur-
mistrza Stanisława Baryłę, o kilkaset głosów. W II turze róż-
nica ta okazała się jeszcze większa! Tym samym po 12 la-
tach urzędowania p. Stanisław Baryła ustępuje stolec bur-
mistrza zwycięzcy – czyli p. Wojciechowi Ostrowskiemu.

Walka o głosy wyborców w II turze była ostra, miej-
scami bezpardonowa. Okazuje się, iż chwytliwe i nośne
w opinii społeczeństwa Sulejowa, hasło „Czas na zmia-
ny” przyniosło sukces. Z faktami nie ma co dyskutować.
Taka była wola wyborców. Nie byłbym jednak sobą gdy-

bym patrzył wyłącznie przez różowe okulary. Stąd też po-
zwalam sobie zauważyć, iż patrząc obiektywnie i perspek-
tywicznie, nie sposób nie dostrzec, iż słowo „zmiany” ma
wielorakie znaczenie. Mogą być zmiany pozytywne jak
i pozorne. Nie można też wykluczyć zmian negatywnych.
W tym ostatnim przypadku to tylko teoria, bowiem niko-
go z góry nie można posądzać o takowe intencje.

W swej gazetce wyborczej p Wojciech Ostrowski –
jeszcze wówczas kandydat na stanowisko burmistrza, za-
mieścił bardzo znamienne i jakże słuszne zdania adreso-
wane do członków nowo wybranej Rady. Cytuję: - „Dużo
będzie zależało od zachowania się nowych radnych, czy
będzie dla nich najważniejsze dobro wspólne gminy i do-
bro wyborców, czy wejdą w układy, układziki i zaczną
tworzyć koalicje jedni przeciw drugim i zaczną bawić się
w wielką politykę, czy pozostaną niezależni i zawsze w po-
dejmowaniu decyzji kierować się będą dobrem miesz-
kańców i zwykła ludzką przyzwoitością. Zobaczymy,
gmina jest już inna i wyborcy będą patrzeć na rączki pod-
noszone w głosowaniu i na pewno w 2018 r. rozliczą.”

Święte słowa! Nic dodać, nic ująć. Brzmią jak de-
klaracja ideowa nowego burmistrza i jako taka mam na-
dzieję, odnosi się ona do siebie samego! „Szlachectwo
zobowiązuje” jak mówi stara francuska maksyma.

Na koniec mych refleksji chciałbym zamieścić nastę-
pującą uwagę. Demokratyczne wybory mają to do siebie,
iż ich podstawową zasadą jest kadencyjność. Skutkuje to
m. innym tym, iż w wyniku preferencji i ocen wyborców
jedni tracą manat, zaś inni go pozyskują. Wśród tych co
tym razem tenże manat utracili jest wiele osób, które przez
wiele lat w miarę swych sił i możliwości służyli społe-
czeństwu. Pożegnajmy ich z klasą, a to oznacza, że win-
niśmy im wszystkim bez wyjątków złożyć podziękowa-
nia i wyrazy uznania za włożoną w nasze wspólne sprawy
pracę. Lepsze jest zawsze wrogiem dobrego. Składając
gratulacje członkom nowej Rady i nowo wy-
branemu p. Burmistrzowi wyrażam jedno-
cześnie nadzieję, iż w tej kadencji będą
zmierzały zgodnie z deklaracjami ku lep-
szemu.

Andrzej Tymiński

U CYSTERSÓW
Zbliża się czas rozliczeń
z fiskusem. Każdy z nas
ma możliwość przekaza-

nia 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji po-
żytku publicznego. Przy Klasztorze Cystersów działa
Fundacja „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów
w Sulejowie”. I TY możesz nam pomóc przekazując
1% swojego podatku na ratowanie naszej perły archi-
tektury romańskiej.

Numer KRS 0000097795
Bogumiła Strojna
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RADNI GMINY SULEJÓW
        w kadencji 2014 - 2018

 Nazwisko i imię                      liczba  głosów
Borkowski   Bartosz           228
Ciapała Jacek                            197
Czerwiński Władysław              215
Fogiel Rafał Michał                   221
Gaczkowski Michał                  191
Królik  Grzegorz                      132
Kuczyński Ireneusz                  239
Milerowski Zygmunt                235
Ostrowski Wojciech                 253
Ratajczyk Jan                           193
Ruciński Konstanty                  122
Stobiecki Adam                        405
Szczur Sławomir                      184
Warmus Włodzimierz                111
Włóka Mirosław                       167

Na  II sesji Rady Miejskiej w Sulejowie, która odbyła
się 5 grudnia 2014 r. podjęto uchwały w sprawie ustale-
nia rodzajów stałych komisji Rady Miejskiej w Sulejowie
oraz ustalenia składów osobowych stałych tych komisji.

KOMISJA REWIZYJNA:
1) Konstanty Ruciński – przewodniczący
2) Grzegorz Królik – z-ca przewodniczącego
3) Michał Gaczkowski
4) Włodzimierz Warmus

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU
1) Jan Ratajczyk – przewodniczący
2) Władysław Czerwiński – z-ca przewodniczącego
3) Bartosz Borkowski
4) Ireneusz Kuczyński
5) Zygmunt Milerowski
6) Włodzimierz Warmus

KOMISJA ZDROWIA, WYCHOWANIA, OŚWIATY,
KULTURY I SPORTU
1) Rafał Fogiel – przewodniczący
2) Michał Gaczkowski – z-ca przewodniczącego
3) Bartosz Borkowski
4) Jacek Ciapała
5) Władysław Czerwiński
6) Adam Stobiecki
7) Sławomir Szczur

KOMISJA ROLNA, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1) Mirosław Włóka – przewodniczący
2) Rafał Fogiel – z-ca przewodniczącego
3) Grzegorz Królik
4) Zygmunt Milerowski

Na I sesji RM dokonano wyboru przewodniczącego
Rady. Został nim Adam Stobiecki (e-mail: przewodnicza-
cy@sulejow.pl). Jego zastępcami zostali: Bartosz Borkow-
ski oraz Jacek Ciapała (e-mail rada@sulejow.pl).

Sylwetki Radnych
Bartosz Borkowski ur. w 1982 roku, wykształce-

nie wyższe, jest radnym pierwszą kadencję (2014-2018)
, jego hobby to sport i historia.

Jacek Ciapała ur. w 1966 roku, mieszka w Białej,
wykształcenie średnie techniczne, prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą– firma usługowo-budowlana, jest
radnym czwartą kadencję (2002-2006, 2006-2010
i 2010-2014, 2014-2018).

Władysław Czerwiński ur. w 1942 roku, mieszka
we Włodzimierzowie, ukończył zasadniczą szkołę zawo-
dową, obecnie emeryt; jest radnym ósmą kadencję (1988-
1990, 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006,
2006-2010, 2010-2014, 2014-2018).

Rafał Fogiel ur. w 1975 roku, mieszka w Przygło-
wie, wykształcenie średnie – technik budownictwa ogól-
nego (matura 1997r.), absolwent Technikum Budowla-
nego w Piotrkowie Trybunalskim; prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą – usługi stolarskie ( tradycyjne tech-
niki rzemiosła i obróbki drewna); członek OSP w Przy-
głowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wspólnoty
Gruntowej wsi Przygłów; jest radnym drugą kadencję
(2010-2014, 2014-2018).

Michał Gaczkowski ur. w 1986 roku, wykształce-
nie wyższe, jest radnym pierwszą kadencję (2014-2018),
jego hobby to sport.

Grzegorz Królik ur. w 1984 roku, wykształcenie
wyższe: inżynier środowiska, jest radnym pierwszą ka-
dencję (2014-2018), jego hobby to gospodarka odpada-
mi, muzyka, gry zespołowe.

Ireneusz Kuczyński ur. w 1950 roku, mieszka w Su-
lejowie, wykształcenie średnie techniczne, obecnie eme-
ryt; jest radnym drugą kadencję (2010-2014, 2014-2018),
jego hobby to sport, wędkarstwo, turystyka.

Zygmunt Milerowski ur. w 1958 roku, mieszka
w Poniatowie, wykształcenie zawodowe: kierowca – me-
chanik samochodowy; prowadzi działalność gospodarczą
w dziedzinie transportu osobowego (taksówki) w Piotr-
kowie Tryb.; prezes OSP w Uszczynie od 2005r., jest rad-
nym trzecią kadencję (2006-2010, 2010-2014, 2014-
2018), jego hobby to sport.

Wojciech Ostrowski wybrany na piewszą kadencję
(2014-2018), został wybrany również burmistrzem, więc
w tym okręgu będą wybory uzupełniające. c.d.str.7
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17 stycznia

BURMISTRZ
WYBRANY W DRUGIEJ TURZE

 OSTROWSKI WOJCIECH
liczba głosów:  4139  to jest 63.97%


od lewej:
K.Ruciński,
W.Warmus,
M.Gaczkowski,
M. Włóka,
B.Borkowski,
G.Królik,
A.Stobiecki,
S.Szczur, J.Rataj-
czyk, J.Ciapała,
W.Czerwiński,
Z.Milerowski,
I.Kuczyński,
R.Fogiel,
o.c.Augustyn,
W.Ostrowski.

9 grudnia odbyło się uroczyste zaprzysiężenie no-
wego burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego.
W swoim przemówieniu burmistrz elekt podziękował za
zaufanie, jakim obdarzyli go wyborcy i zapewnił, że bę-
dzie starał się wypełniać jak najlepiej swoje obowiązki
dla dobra mieszkańców gminy. Wyraził również nadzie-
ję na owocną i dobrą współpracę z całą Radą, urzędni-
kami, organizacjami i stowarzyszeniami. Gratulacje bur-
mistrzowi elektowi złożyli m.in. radni Rady Miejskiej,
dyrektorzy placówek oświatowych gminy, kierownicy
jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście.

„Sfery Ziemi” w Gimnazjum w Sulejowie - str.6

„Pokaż Sulejów Europie" - str.6 

Burmistrz
Wojciech

Ostrowski
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Jan Ratajczyk ur. w 1978 roku, mieszka w Witowie,
wykształcenie wyższe – specjalista ds. administracji, absol-
went Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go; jest radnym trzecią kadencję (2002-2006, 2010-2014,
2014-2018), jego hobby to  turystyka i sport.

Konstanty Ruciński ur. w roku 1950 roku, wy-
kształcenie średnie, jest radnym trzecią kadencję
(1990-94) i (2002-2006, 2014-2018), jego hobby to
muzyka, sport, praca na rzecz społeczeństwa.

Adam Stobiecki ur. w 1961 roku, wykształce-
nie średnie, jest radnym czwartą kadencję (1998-
2002, 2002-2006, 2006-2010, 2014-2018), jego hob-
by to sport.

Sławomir Szczur ur. w 1969 roku, mieszka w Bar-
kowicach, ukończył zasadniczą szkołę zawodową, pra-
cuje jako spawacz, członek OSP Barkowice, jest rad-
nym drugą kadencję (2010-2014, 2014-2018).

Włodzimierz Warmus ur w 1956 roku, wy-
kształcenie średnie, jest radnym pierwszą kadencję
(2014-2018), jego hobby to filetelistyka.

Mirosław Włóka ur. w 1958 roku, mieszka we
Włodzimierzowie, wykształcenie średnie – absolwent
Technikum Samochodowego w Tomaszowie Mazowiec-
kim; pracuje jako kierownik Stacji Obsługi PKS w Piotr-
kowie Trybunalskim, jest radnym czwartą kadencję
(2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014, 2014-2018).

informacje o radnych zebrał B.Borkowski

„Sfery Ziemi” to nazwa pracowni, której uroczyste
otwarcie odbyło się 25 listopada 2014 w siedzibie su-
lejowskiego Gimnazjum. Na uroczystość zaproszono
przedstawicieli WFOŚiGW w Łodzi, przedstawicieli
władz samorządowych w Sulejowie, dyrektorów pla-
cówek oświatowych oraz przedstawicieli Rady Ro-
dziców. Wydarzenie rozpoczęło tradycyjne przecię-
cie wstęgi oraz prezentacja innowacyjnego charakte-
ru Eko-pracowni, której dokonali uczniowie gimna-
zjum. Zaproszeni goście mieli możliwość obserwacji
mikroskopowej przygotowanej przez koła fizyczne,
geograficzne i Szkolne Koło Krajoznawczo-Tury-
styczne. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali
gimnastycznej, gdzie uczniowie wykonali  miniaturę
teatralną „Pamiętajcie o ogrodach”, autorstwa p. Ma-
rzeny Rucińskiej, w której malarka – Marta, poeta –
Bernard i Św. Franciszek udzielili wszystkim zebra-
nym niecodziennej lekcji ekologii.

Otwarcie Eko-pracowni miało dla Gimnazjum
w Sulejowie szczególne znaczenie, bowiem jest to
pierwsza tego typu pracownia w Gminie Sulejów, a jej
charakter ma być spełnieniem marzeń o nowoczesnym
sposobie nauczania, w którym interdyscyplinarnie
łączyć się będą ekologia, geografia i fizyka. Starania
o utworzenie pracowni geofizycznej i ekologicznej

rozpoczęły się w kwietniu tego roku, kiedy to do WFO-
ŚiGW w Łodzi złożony został wniosek o dofinanso-
wanie projektu „ Moja wymarzona Eko-pracownia”.
Autorkami projektu są:  p. Beata Maszczyk, nauczyciel
fizyki oraz p. Marzena Rucińska nauczyciel geografii.

W czerwcu wniosek został przyjęty, a projekt wdro-
żony do realizacji. Najważniejszym priorytetem funkcjo-
nowania Eko-pracowni będzie rozpowszechnianie wśród
młodzieży gimnazjalnej wiedzy ekologicznej, pogłębia-
nie zainteresowania tematyką dotyczącą ochrony środo-
wiska oraz wzbogacanie pracy dydaktycznej na zajęciach
fizyki i geografii o działania innowacyjne i eksperymen-
talne z wiedzy przyrodniczej. W wyniku realizacji zadań
związanych z projektem i funkcjonowaniem Eko-pracow-
ni przewiduje się uzyskanie wielokierunkowych efektów
dydaktycznych, tak dla ucznia, jak i nauczyciela, co wpły-
nie korzystnie na podniesienie jakości pracy szkoły i zwięk-
szenie jej znaczenia w środowisku społecznym poprzez
eksponowanie osiągnięć badawczych z dziedziny ochro-
ny przyrody i bogactw naturalnych sfer Ziemi. Jednocze-
śnie wpłynie to na zwiększenie atrakcyjności i aktywno-
ści szkoły w świetle współpracy z różnymi instytucjami
zajmującymi badaniem sfer Ziemi i zjawisk występują-
cych w przyrodzie ożywionej i nieożywionej.

Pokaż Sulejów Europie"
W ramach współpracy z Gminą Sulejów organizacja
pozarządowa Stowarzyszenie EURO-CENTRUM
z Piotrkowa Tryb., filia w Sulejowie, zorganizowała
konkurs plastyczny dla szkół podstawowych z terenu
miasta i gminy Sulejów pt. „Pokaż Sulejów Europie”.
Łącznie wpłynęły 252 prace plastyczne, z czego 45 zo-
stało nagrodzonych. Celem konkursu było przedsta-
wienie oczyma dzieci walorów turystycznych, histo-
rycznych i kulturowych ziemi sulejowskiej w formie
pocztówki. Jak widać po ilości prac poradzili sobie
z tym doskonale.

W nagrodę laureaci pojechali na wycieczkę do Stu-
dia Filmów Animowanych SE-MA-FOR do Łodzi, aby
zwiedzić muzeum animacji, zobaczyć projekcję oska-
rowego filmu „Piotruś i Wilk” oraz wziąć udział
w warsztatach, zrobić własną niepowtarzalną kukiełkę.
Laureaci konkursu mieli również okazję zobaczyć stu-
dio filmowe, gdzie powstają filmy animowane, poznać
obszerny plan zdjęciowy i stworzyć swoją własną jed-
nosekundową animację. Bardzo duże zainteresowanie
wzbudziła scenografia  „Misia Uszatka” oraz „Piotru-
sia i Wilka”. Bardzo miło było posłuchać różnych cie-
kawostek o lalkach i filmach, które narodziły się wła-
śnie w tym miejscu i zobaczyć jak powstaje coś, co póź-
niej oglądamy w telewizji.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury,Turystyki i Sportu
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Po wyborach samorządowych najbardziej
znacząca zmiana w naszej gminie nastąpiła na
stanowisku burmistrza. W rozpoczynającej się
kadencji 2014 – 2018 funkcję tę pełni Pan Woj-
ciech Ostrowski. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom naszych czytelników w gminie, w kra-
ju i poza jego granicami planowaliśmy przybli-
żyć tę postać. Jednak nawał obowiązków zwią-
zanych z rozpoczęciem pracy na stanowisku
burmistrza, uniemożliwił przeprowadzenie wy-
wiadu z nowym włodarzem. W zamian za to pre-
zentujemy treść wystąpienia  Burmistrza Sule-
jowa z sesji w dniu 9 grudnia.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,

Dziś w pełni rozpoczynamy kolejną kadencję
samorządu terytorialnego. Rozpoczynamy okres waż-
nych zmian, ważnych wyzwań, które czekają nie tyl-
ko mnie ale również Państwa Radnych, Urzędników,
a w konsekwencji mieszkańców.

Jestem przekonany, że mandat, który dało nam
społeczeństwo, będziemy realizować
z dbałością o mieszkańców naszej gminy. Decydując
zaś o najważniejszych dla regionu sprawach, podej-
dziemy do tematów profesjonalnie i merytorycznie,
z nastawieniem na dialog i porozumienie. Do tego dia-
logu zapraszam wszystkich, którzy tak jak ja są zain-
teresowani rozwojem naszej gminy.

Zakładam, że nasza gmina będzie rozwijała się
w sposób zrównoważony. Główną szansę, zgodną
z analizą i strategią powiatu, upatruję w rozwoju tu-
rystyki, agroturystyki, lokalnej przedsiębiorczości
i oczywiście w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
na finansowanie zamierzeń. Naturalne walory przy-
rodnicze oraz tradycyjna funkcja naszej gminy (funk-
cja turystyczna) są kolejnym argumentem za słusz-
nością tego kierunku rozwoju.

Pogłębienie rzek, regulacja z poszanowaniem
środowiska jest niezmiernie istotna. Zarówno dla bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego jak również dla
zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

Czas już, aby wzorem sąsiednich gmin zainwe-
stować w dostęp do wiedzy, do informacji. Stawiam
sobie za cel a mam nadzieję, że jest to cel również
oczywisty dla Państwa Radnych, żeby w XXI wieku
internet szerokopasmowy, gminny był dostępny dla
każdego mieszkańca. Bowiem poinformowane spo-
łeczeństwo jest w stanie wykorzystywać szanse, któ-
re są kreowane za pośrednictwem sieci. Jest to szcze-

gólnie ważne dla
terenów wiejskich.
Rolnicy muszą
mieć w nas, urzęd-
nikach partnera.
Tak jak zapowia-
dałem stworzę
możliwość wspar-
cia merytoryczne-
go w przebrnięciu
przez procedury
niezbędne do uzy-
skania dopłat i in-
nej pomocy.

Dla mnie Wojciecha Ostrowskiego, ale i bur-
mistrza tej gminy najważniejszym elementem pracy
jest dialog z mieszkańcami. Witam serdecznie Pań-
stwa Sołtysów. Większość zmian, które proponuję,
wynika właśnie z potrzeb wyrażanych w rozmowach,
również z Wami. Dlatego też celem mojego działa-
nia, które mam nadzieję stanie się również celem dzia-
łania Państwa Radnych i Urzędników, jest podtrzy-
mywanie tego dialogu i reagowanie na potrzeby na-
szej społeczności. Cenię sobie potencjał, który tkwi
we współpracy z organizacjami pozarządowymi: OSP,
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami czy Rada-
mi Sołeckimi. Ludzie działający w tych organizacjach
są swoistym buforem pomiędzy prawem stanowio-
nym przez urzędy, a rzeczywistością, są blisko ludzi.
Zapraszam Państwa do współpracy.

Szanowni Państwo, pracownicy urzędu i jed-
nostek podległych, swoje urzędowanie chcę rozpo-
cząć od zapoznania się ze stanem prowadzonych przez
Państwa spraw, ich zakresem, terminowością i tema-
tyką. Chcę poznać Państwa plan pracy na najbliższe
tygodnie, jak również potrzeby w zakresie doskona-
lenia zawodowego i rozwoju. Dlatego też, świado-
my faktu, iż z uwagi na cele jakie sobie stawiam,
zmiany w funkcjonowaniu urzędu
i jednostek samorządowych są nieuniknione, chcę
ocenić sam Państwa przygotowanie do prowadzonych
postępowań, dyscyplinę pracy i potencjał, który po-
zwoli nam wspólnie osiągać sukcesy. Jednocześnie
chcę wspierać każdą wartościową i skierowaną na
rozwiązywanie problemów inicjatywę•

Pomny słów ślubowania, będę działał na rzecz
naszej społeczności w zgodzie z prawem i dla dobra
społeczności. Do takiej współpracy wszystkich Pań-
stwa, bez względu na poglądy - zapraszam!
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Półwiecze Koła Myśliwskiego „Cyranka”

Wiosną 1964 roku do Rejestry KÓŁ Łowieckich
w piotrkowskiem wpisano nowe Koło Łowieckie, które
przyjęło nazwę „Cyranka”. Początkowo Koło poczę-
ło gospodarować w obwodzie położonym w powiecie
radomszczańskim w rejonie Gomunic, Dobryszyc i Ka-
mieńska Obwód ten obejmował tereny o powierzchni
ponad 3 tysiące hektarów. W skład pierwszego Zarzą-
du Koła weszli: - Benedykt Badek – Prezes, Lucjan
Reczek – Łowczy, Władysław Bombski – Sekretarz,
Zdzisław Sikorski – Skarbnik. Wkrótce po 1964 roku
rozwiązane zostało Koło Łowieckie w Sulejowie. Dwa
sulejowskie obwody o powierzchni około 8,5 tysią-
ca hektarów pól, łąk i lasów przejęła „Cyranka”.
Równocześnie do Koła „Cyranka” przystąpili byli
myśliwi z sulejowskiego koła, a wkrótce po nich
leśniczy z Białej – Kazimierz Kumidaj.

W dość powszechnym odczuciu społecznym my-
ślistwo kojarzy się głównie z polowaniami na zwie-
rzynę łowną. Jest to pogląd bardzo uproszczony i nie
uwzględniający szerokiego spektrum jakie towarzyszy
temu zagadnieniu. Nie każdy może być członkiem koła
myśliwskiego. Trzeba spełnić wiele istotnych, rygory-
stycznych warunków, a wśród nich jako podstawowy –
ściśle przestrzegać surowych norm Kodeksu Myśliwe-
go. Już ten sam fakt powoduje, iż jest to stowarzyszenie
elitarne. Myśliwy to najczęściej człowiek kochający przy-
rodę, wspomagający ją w miarę potrzeby. W przypadku
koła „Cyranka” wyraża się to poprzez intensywną go-
spodarkę na terenie łowisk. Budowane są paśniki i li-
zawki dla zwierząt oraz prowadzone jest systematycz-
ne ich dokarmianie, co pozwala im przetrwać surowe
zimy. W celu pozyskania niezbędnych pasz Koło upra-

wia na 8 hektarach topinambur, lucernę, ziemniaki i ku-
kurydzę. Z własnych środków dokupywane są rośliny
okopowe, ziarno oraz kiszonki. Coraz częściej zdarzają
się przypadki bardzo znacznego spadku pogłowia zwie-
rzyny drobnej – głównie zajęcy, kuropatw i bażantów.
Myśliwi starają się zapobiegać temu zjawisku poprzez
prowadzenie własnej hodowli bażantów i kuropatw oraz
zakup zajęcy, które w stosownym czasie są wypuszcza-
ne na wolność.

Myślistwo to także specyficzna obrzędowość i kul-
tywowanie odwiecznych tradycji jakie towarzyszą po-
lowaniom. Wśród członków „Cyranki” są instruktorzy
i sędziowie strzelectwa myśliwskiego, a spora grupa my-

śliwych bierze udział ( i odnosi sukcesy) w okręgo-
wych zawodach strzeleckich. Prowadzona jest także
działalność edukacyjna poprzez współpracę z dwie-
ma szkołami ( w Bełchatowie i Gomunicach). Z tytu-
łu swych osiągnięć Koło chlubi się odznaczeniem –
Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej. We wrześniu
2003 roku, w swe 40 lecie, „Cyranka” otrzymała sztan-

dar, który został wręczony podczas uroczystości zorga-
nizowanej w nowej siedzibie Koła (Ostoja II) w Białej.
Poczet sztandarowy „Cyranki” corocznie uczestniczy
w uroczystościach Hubertusa Spalskiego, mszy huber-
towskiej w Piotrkowie Trybunalskim i Święta Bożego
Ciała. Aktualnie Koło zrzesza 48 członków, w tym 5 nie-
macierzystych i 4 kandydatów. Są wśród nich rolnicy,
przedsiębiorcy, emeryci i renciści, przedstawiciele wol-
nych zawodów, rzemieślnicy, leśnicy, funkcjonariusze
Policji i Służby Więziennej.

W dniu 25 października 2014 roku myśliwi – człon-
kowie Koła „Cyranka” w swym ośrodku w Białej, uro-
czyście obchodzili okrągła rocznicę 50 - lecia od daty
powstania Koła i jego aktywnej działalności. Uroczysto-

ści rozpoczęto mszą świętą celebrowaną
przez kapelana leśników i myśliwych ks. Izy-
dorczyka, w trakcie, której dokonano odsło-
nięcia i poświęcenia figury patrona myśliwych
św. Huberta. Autorek rzeźby jest Jan Milcza-
rek mieszkaniec Białej, a znany Czytelnikom
ze swej ostatniej pracy – pomnika poświęco-
nego Kazimierzowi Sprawiedliwemu. Przy
okazji tej uroczystości dwaj członkowie „Cy-
ranki” zostali odznaczeni Brązowymi Meda-
lami Zasługi Łowieckiej. Aktualnie pracami
Koła kieruje Zarząd: - Dionizy Antosik – Pre-
zes, Wojciech Szafnicki – Łowczy, Andrzej
Reczek – Skarbnik i Zdzisław Chamczyk –
Sekretarz.
       Z myśliwskim pozdrowieniem

- Darz Bór
Andrzej Reczek
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Pomnik

Jak anonsowaliśmy w poprzednim nu-
merze „Suleja”, w dniu Święta Niepodległości 11 li-
stopada na terenie dawnego klasztoru o.o. cyster-
sów odbyła się skromna uroczystość osłonięcia po-
mnika poświęconego pamięci księcia Kazimierza II
Sprawiedliwego – fundatora klasztoru w Sulejowie.

O koncepcji i idei pomnika pisałem już kilkakrot-
nie uprzednio. Warto jednak przypomnieć, iż obok
ważnych spraw bieżących istnieją potrzeby wyższe-
go rzędu. Należą do nich m. innymi wszelkie formy
artystycznego wyrazu, które wzbogacają nasze by-
towanie duchowe i intelektualne. Stanowią dobry
przykład dla następnych pokoleń w aspekcie kulty-
wowania tradycji narodowych i patriotycznego wy-
chowania. Taki też był główny cel jaki przyświecał
idei budowy pomnika.

Przy okazji chciałbym zaproponować kolejne
czynności prace przy istniejącym już pomniku, a ma-
jące ma celu jego uzupełnienie i wykończenie este-
tyczne. Dobrym i zasadnym uzupełnieniem byłoby
położenie kamienia z tablicą, na której ukazane by były
znane z historii postaci książąt, królów, legatów pa-
pieskich, jakie na przestrzeni wieków odwiedziły klasz-
tor i miały istotny wpływ na jego dzieje. Od gnieź-
nieńskiego biskupa Pełki i księcia Konrada Mazowiec-
kiego, którzy w 1232 roku erygowali kościół p.w. św.
Tomasza Becketa, po ostatnią znaczącą wizytę Pre-
zydenta RP na Uchodźtwie – Kaczorowskiego.

Co do wystroju estetycznego, to warto zastano-
wić się nad posadzeniem na zapleczu pomnika kilku
kolumnowych i płożących cisów, co byłoby nawiąza-
niem do dawnej puszczy nadpilickiej. Niezbędne też jest
wykończenie betonowej płyty stanowiącej postument
pomnika poprzez położenie na niej kostki granitowej
bądź innego równie estetycznego materiału.

Parafia na Podklaszto-
rzu nie należy do bogatych
i choćby z tego względu
nie można spodziewać, iż
w/w przedstawione prace
zostaną sfinansowane
przez cystersów. Pozosta-
je zaangażowanie środ-
ków z Urzędu Miasta
i Gminy. Pozytywna decy-
zja leży w ręku nowego
burmistrza i Rady Miasta.

AT
foto str.12

Dzień Papieski a młodzież dzisiaj

Obecnie dzieci i młodzież są zbuntowani przeciw
całemu światu dorosłych, bo ten świat nie jest idealny,
jest nacechowany wojnami, brutalizmem, nienawiścią,
agresją itp. Często we własnej rodzinie nie odnajdują
spokoju bo i tu w domu nie jest idealnie. Jest to rze-
czywistość bardzo skomplikowana, poraniona, moc-
no naznaczona słabością i upadkami człowieka.

Dzieci to widzą i brak im pozytywnych wzorców.
Szukając sposobów dotarcia do współczesnej

młodzieży, myśląc jak ukierunkować ich we wzro-
ście wiary, samodzielności i odpowiedzialności za sie-
bie i innych przeprowadziłam z młodzieżą rozmowę
na temat nurtujących ich tematów. Okazuje się, że
przeważa potrzeba czucia się kochanym i potrzeb-
nym, a często w swych działaniach są odpychani (np.,
odejdź, ty tego nie potrafisz, wszystko zepsujesz –
jak zwykle itp.) Potrzeba im także zwykłej radości,
wypływającej z serca. Dlatego wspólnie postanowili-
śmy, że zbliżający się Dzień Papieski będzie okazją,
aby poznać osobę , na której warto się wzorować,
i będzie to dzień radości, gdyż my sami będziemy mo-
gli się pokazać, spróbować dowartościować poprzez
wiersz i piosenkę. Temat przewodni brzmiał Dzień
Papieski – ewangelizacja piosenką.

W dniach 16-17 października w naszej szkole od-
były się obchody Dnia Papieskiego. Dzień pierwszy
obejmował przygotowanie wystawy z życia Papieża.
Drugiego dnia nie stawialiśmy Papieżowi Janowi Paw-
łowi II „pomnika” ale uczciliśmy ten dzień poprzez
ewangelizacje piosenką.

Na kolejnym spotkaniu z klasą VI i V poprosi-
łam ich o napisanie swoich wrażeń. Oto kilka z nich:

• wiem, że nie wolno zwątpić w siebie, tylko mieć
nadzieję i wiarę. Sylwia U.

• Emocje, które pokazała podczas wykonywania
swojej piosenki Natasza B. wzruszyły mnie bardzo.

 Lidia M.
• W mojej pamię-

ci utkwiła piosenka
Ady K., która śpiewa-
ła o księdze na trum-
nie Papieża jak sama
się otwierała i zamy-
kała. Przypomniał mi
się wtedy ten smutny
dzień.

Dorota Palus
Szkoła Podsta-

wowa w Przygłowie
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 - październik / listopad – trwały prace przy ocieplaniu
trzech elewacji sali głównej naszego Ośrodka Kultury, zo-
stały założone panele w pomieszczeniu kawiarenki interne-
towej. Odnowiona
została boazeria na
scenie sali głównej
oraz drzwi w pomieszczeniach biurowych;
 - 8 grudnia – dzieci uczestniczące w zajęciach z tańca
odwiedziły podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej
w Poniatowie. Grupa tańca nowoczesnego pod kierunkiem
Agnieszki Stefańskiej zaprezentowała trzy układy taneczne,
natomiast grupa wokalno-taneczna pod kierunkiem Mariu-
sza Magiery wykonała kilka tradycyjnych piosenek ludowych;
 - 11 grudnia - odbył się XV konkurs „ Na najładniej
wykonaną kolędę”. Pracom jury przewodniczył Pan An-
drzej Woźnicki – muzyk instrumentalista, wieloletni dy-
rektor Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej w Kielcach, a pomagała mu Pani Agnieszka
Kardas – śpiewaczka operowa – instruktor Miejskiej Or-
kiestry Dętej w Piotrkowie Tryb.
Klasyfikacja końcowa w poszczególnych kategoriach:
przedszkola: wyróżnienia otrzymały Zuzanna Adamek
(Przedszkole Poniatów), Lena Czerwińska (Przedszkole
Sulejów), Hania Nowak z chórkiem Kinga Przybył, Lena
Nowicka, Zuzia Sianos (Przedszkole Przygłów)
szkoły podstawowe kl. 0-III: I miejsce – Borys Bartło-
miejczyk (SP Przygłów), II miejsce – Maria Młynarczyk
(SP Przygłów), III miejsce – duet Gabrysia Kępska, Kac-
per Chrzan ( SP Przygłów)
wyróżnienie Oliwia Stępień (SP Łęczno)
szkoły podstawowe kl. IV-VI: I miejsce – Marcelina Obin
(SP Przygłów), II miejsce- Aleksandra Piasta (SP Podklasz-
torze), III miejsce – Oliwia Kuleta (SP Podklasztorze)
wyróżnienia: Agnieszka Dejewska (SP Łęczno), Amelia
Kowalska ( SP Uszczyn)
gimnazja: I miejsce – Ola Reszka (Gimnazjum Sulejów),
II miejsce – Klaudia Leszto (Gimnazjum Przygłów), III miej-
sce – Elwira Dudek (Gimnazjum Przygłów);
 - 13 grudnia – uroczyste obchody 33 rocznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego. Od godziny 12.00 słuchaliśmy mu-
zyki z czasów PRL-u oraz na telebimie wyświetlane były
materiały z życia ludzi w 1981 roku. Uczestników imprezy
o godzinie 13.00 powitała Pani Sylwia Klass – dyrektor
sulejowskiego MOK-u. Po krótkim przemówieniu burmi-
strza Sulejowa Pana Wojciecha Ostrowskiego rys historycz-
ny wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku przedstawił Pan Bar-
tosz Borkowski – historyk i obecnie Radny Rady Miejskiej
w Sulejowie. Atrakcją uroczystości był pokaz musztry bo-
jowej w oryginalnych strojach milicji obywatelskiej z cza-
sów PRL-u przygotowany przez Grupę Rekonstrukcji Hi-
storycznej. Nie mogło również zabraknąć utworów Jacka
Kaczmarskiego wybitnego artysty tych trudnych czasów -
takich jak „Mury”, „Obława”. Na koniec rozdano świece
pod hasłem: „Zapal światło wolności.”
foto str. 12

       Sylwia Klass

W sulejowskim MOK-u

. SPOTKANIE AUTORSKIE - 17.10.2014 r. odbyło
się spotkanie autorskie z pisarką Panią Jolantą Szwalbe.
Jest ona autorką takich książek jak „Myśl i działaj dla
przyszłości”, „Złap wiatr w żagle”, „Sekrety istnienia”
czy „Wyrusz w drogę”. Pisarka z poczuciem humoru przy-

pomniała
nam, że je-
steśmy re-

żyserami swojego życia, którego nie warto marnować na
smutne scenariusze. Pani Szwalbe wzoruje się na ludziach,
którzy do czegoś doszli pokonując swoje słabości i nie
zniechęcają się przy pierwszej przeszkodzie. Potrafiła słu-
chaczy wzruszyć i rozśmieszyć, natchnąć optymizmem
i skłonić do chęci realizowania swoich marzeń.
 „KORZENIE MOJEJ RODZINY” - Każdy człowiek
pragnie bliżej poznać losy przodków i ujrzeć je na tle
swojej lokalnej narodowej przeszłości. Zgłębiając histo-
rie rodzinne, te niezwykłe ale również związane ze
zwykłą codziennością kształtujemy własną tożsamość.
Chcąc wzbudzić ciekawość dzieci i chęć do bliższego
poznania losów swoich bliskich Biblioteka ogłosiła kon-
kurs „Korzenie mojej rodziny”, którego podsumowanie
odbyło się w dniu 24.10.2014 r.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Marika Jasiurska
II miejsce – Patrycja Leska
III miejsce – Julia Piekarz
Wyróżnienia:
Kamila Śniada, Zuzanna Purzycka
„ZADUSZKI LITERACKIE” -  Listopad to miesiąc
zadumy, refleksji i skupienia, którym sprzyja aura zmie-
niającej się pogody. To czas wspominania osób, które
od nas odeszły na zawsze, zastanawiania się nad życiem
i śmiercią. W związku z tym nasza Biblioteka  w dniu
21.11.2014 r. zorganizowała wieczór wspomnień pt.
„Zaduszki literackie”. Na spotkaniu gościli nasi czytel-
nicy, których łączy miłość do literatury i którzy mają
potrzebę prowadzenia otwartego dialogu.
Przeczytane zostały wiersze i teksty o przemijaniu. Dal-
sza część spotkania upłynęła na rozmowach o warto-
ściach współczesnego człowieka. Dziękujemy naszym
gościom za przybycie i ciekawą dyskusję.

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

Bezpieczniej dla pieszych
i kierowców na Podklasztorzu
U zbiegu ulic Klasztornej i Targowej w Sulejowie w kie-
runku Podklasztorza wybudowano rondo. Choć średnica
nie jest duża, to wystarczyła, aby znacząco poprawić bez-
pieczeństwo na tym skrzyżowaniu. Całkowity koszt prze-
budowy wyniósł 387 tysięcy złotych. Inwestorem zada-
nia był powiat piotrkowski, który na ten cel przeznaczył
214 tysięcy złotych. Pozostałe środki dołożył samorząd
gminy Sulejów, w wysokości 173 tysięcy złotych.

GRAND PRIX dla Ma³gorzaty Nurczyñskiej
Jury nie miało wątpliwości, aby zwycięzcą tegorocznej
edycji konkursu fotograficznego "Ziemia Piotrkowska -
moja mała ojczyzna w obiektywie" została Małgorzata
Nurczyńska. Za najlepsze zdjęcie uznano "Pajęczynę". Do
grona laureatów dołączyli Bożena Gęgotek, której zdję-
cie "Wieża" otrzymało I miejsce, miejsce II zajął Bartło-
miej Budzisz za fotografię "Ten błękit", a miejsce III jury
przyznało Mariuszowi Tucie za "Pomost".

Stanis³aw Cuba³a po raz pi¹ty sta-
rost¹ powiatu
Rada Powiatu Piotrkowskiego zdecydo-
wała, że starostą powiatu piotrkowskie-
go pozostanie, dotychczasowy szef samo-
rządu powiatowego Stanisław Cubała,
który tę funkcję sprawuje od 1998 roku.
Samej Radzie przewodniczyć będzie
Paulina Dziadczyk. Na swojego zastęp-
cę starosta Cubała rekomendował Piotra
Wojtysiaka - wieloletniego sekretarza
powiatu. Inauguracyjną sesję Rady Po-
wiatu Piotrkowskiego, do momentu wy-
boru Przewodniczącego, prowadził rad-
ny senior Leon Fortak. Jednak, zgodnie
z wolą radnych Rady Powiatu, pozostał
on przy stole prezydialnym, w roli wice-
przewodniczącego. Na pierwszej sesji
V kadencji Rady Powiatu wybrano także

członków Zarządu Powiatu: etatowego Zbigniewa Sarle-
ja i społecznych: Michała Małeckiego oraz Józefa Korpa-
sa. Na drugiej sesji wybrano przewodniczących i człon-
ków komisji stałych Rady Powiatu. Komisję Rewizyjną
reprezentować będą Halina Derach, Jerzy Łysoń, Michał
Szymański, Sylwester Ossowski, Oskar Kuliński oraz prze-
wodnicząca Komisji Grażyna Lasek, jej zastępca Urszula
Kabzińska i sekretarz Tomasz Michalczyk. Komisji Bu-
dżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego przewodni-
czyć będzie Elżbieta Ościk, a w skład komisji weszli: Gra-
żyna Lasek, Paweł Mamrot, Sławomir Ogrodnik, Krzysz-
tof Kondaszewski, Wojciech Popielawski, Zbigniew Sar-
lej i Mariusz Stobiecki. Do Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu wybrano: Józefa Korpasa, Oskara Ku-
lińskiego, Tomasza Michalczyka, Wojciecha Popielawskie-
go, Mariusza Stobieckiego, Michała Szymańskiego, Zbi-
gniewa Ziembę, Sylwestra Ossowskiego, a temu męskie-
mu gronu szefować będzie, jedyna w komisji kobieta,
Halina Derach. Wzorem poprzedniej kadencji przewod-
niczącym Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
pozostał Sławomir Ogrodnik, a pracować będzie wspól-
nie z: Urszulą Kabzińską, Elżbietą Ościk, Krzysztofem
Kondaszewskim, Jerzym Łysoniem, Leonem Fortakiem,
Michałem Małeckim i Pawłem Mamrotem. W dalszej
części sesji Rada delegowała do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku radnych Oskara Kulińskiego i Pawła Mamro-
ta. Natomiast do Zgromadzenia Ogólnego Związku Po-
wiatów Polskich desygnowano starostę powiatu piotrkow-
skiego Stanisława Cubałę.
                                     Aneta Stępień

asystent prasowy, 4 732 31 29

Rada Powiatu Piotrkowskiego
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 Bez nich pomnika by nie było - stoją od
figury lwa: A. Tymiński, K. Prochoń, o.c.Augu-
styn, T. Sarlej, J. Milczarek, B. Zawisza, B. Hel-
man, E. Zawisza, S. Baryła.

Odsłonięcie po-
mnika Kazimierza
Sprawiedliwego

Dzień Dziecka

Konkurs
 Kolęd

W sulejowskim
M O K -u  

Grupa tańca ludowego w Domu
Pomocy Społecznej 

POMNIK

Montaż pomnika na dole strony.
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ALHAMBRA

Kolejne wspomnienia sulejowianina, który
„wyfrunął” po wojnie w szeroki świat. Pozostawił
w naszym miasteczku cząstkę siebie i z perspek-
tywy wielu lat o niej pisze.

Pierwszy tekst tego autora był w Suleju 59.

SULEJÓW SYMBOLEM WALKI
I MĘCZEŃSTWA POLAKÓW I ŻYDÓW

W Sulejowie, jak w soczewce, ogniskowały się wszyst-
kie problemy walki i męczeństwa Polaków i Żydów oku-
powanego kraju. Większość mieszkańców Sulejowa, po-
dobnie jak wielu miast środkowej i wschodniej Polski, sta-
nowiła ludność żydowska. Wojna wtargnęła do Sulejowa
w pierwszych dniach września na skrzydłach eskadr nie-
mieckich samolotów. Niemieckie lotnictwo zrujnowało
miasto prawie doszczętnie, pozostawiając pod gruzami i na
ulicach pond tysiąc śmiertelnych ofiar. W czeluściach pło-
nącego miasta najbardziej ucierpiała społeczność żydow-
ska, zamieszkała w środkowej części Sulejowa. Sulejów
był tak zniszczony, że Niemcy nie mogli stworzyć w nim
getta. Hitlerowcy przystąpili do terroryzowania i mordo-
wania pozostałej przy życiu ludności. Szczytem szalejące-
go terroru były masowe aresztowania (głównie rwącej się
do walki młodzieży) i wywożenie do obozów śmierci oraz
zapędzenie do Piotrkowa i wywiezienie stamtąd w paź-
dzierniku 1942 roku około 2 tysięcy żyjących jeszcze Żydów
sulejowskich do Treblinki. Powędrował do Piotrkowa
w jednej z kolumn mój przyjaciel Josek Rozenzwajg. Wi-
działem go jak w zbitym i popędzanym przez hitlerowców
tłumie podążał truchcikiem u boku matki. Żegnając w tych
niezwykłych okolicznościach przyjaciela, który mieszkał
wraz z rodziną po sąsiedzku, nie przypuszczałem, że roz-
staje się z nim na zawsze. List, który obiecał mi wysłać
z nowego miejsca zamieszkania, nigdy do mnie nie dotarł.

Już w pierwszych miesiącach okupacji Sulejów nawie-
dziła szarańcza SS- owców, a później własowcow i wszel-
kiego autoramentu skośnookich Azjatów w niemieckich mun-
durach. Ta faszystowska dzicz ulokowała się w szkołach,
budynku straży pożarnej oraz domach wymordowanych
Żydów. Swoją obecność w mieście manifestowali śpiewem
tej samej, drażniącej ucho melodii, grabieniem mieszkań-
ców z resztek dobytku, gwałceniem kobiet oraz tropieniem
ludzi związanych z ruchem oporu i ukrywających się Żydów.

Moja rodzina i krewni żyli w nieustannej obawie
o własne życie. Rodzinna wieś mojej matki, stanowiąca
obecnie jedną z peryferyjnych ulic Sulejowa, stała się
bowiem bazą całych zastępów partyzanckich i schronie-
niem dla ściganych przez hitlerowców Żydów. Wszyscy
mieszkańcy owej wsi Obdzierz byli ze sobą spokrewnie-
ni, jako że należała ona niegdyś do jednej rodziny Baliń-
skich. Na skraju Obdzierza, tuż przy drodze wiodącej do
lasów ziemi kieleckiej i tomaszowskiej, stała od czasów
piastowskich drewniana kapliczka. Po zakończeniu woj-

ny pojawiła się na jej miejscu figura Matki Boskiej,
wyrzeźbiona w kamieniu szydłowieckim. Z kilku zdań
wyrytych na postumencie przechodzień dowiaduje się,
że rzeźbę ufundował Jan Jerzy Pański, znany piotrko-
wianin żydowskiego pochodzenia. Wyraził on w ten
sposób swoją wdzięczność rodzinie Balińskich za za-
pewnienie mu i jego córce1 schronienia i ocalenie życia.
Po wojnie m.in. na mój wniosek trzy osoby z rodziny
Balińskich uhonorował Yad Vashem medalami i dyplo-
mami Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Nie-
opodal Obdzierza we wsi Przygłów ukrywała się Zofia
Zaks wraz z matką i kilkoro dzieci żydowskich. Dzięki
pomocy Polaków Zofia przeżyła wojnę, zajęła się pracą
naukową i społeczną. Była ona m.in. organizatorką
i przewodniczącą stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu".

Pojawiająca się często w krajach zachodnich opi-
nia, że Polska w czasie wojny stała się krajem szmal-
cowników i antysemitów, wywołuje we mnie natychmiast
odruch protestu. Moje spostrzeżenia i okrutne doświad-
czenia wojenne, upoważniają mnie do stwierdzenia, że
osoby głoszące podobne opinie nie mają zielonego po-
jęcia o realiach życia w okupowanej Polsce lub przy-
padkowym faktom nadają rangę problemów i krzywdzą-
cych naród polski uogólnień. Możliwość pojawienia się
w Polsce na skalę powszechną zjawiska szmalcownic-
twa i kolaboracji wyklucza nienawiść, jaką Polacy żywi-
li do okupantów. Hitlerowskie władze okupacyjne, od-
dzielone od społeczeństwa polskiego murem nienawi-
ści, korzystały przede wszystkim z pomocy jawnych
i ukrytych miejscowych volksdeutschów oraz całkowi-
cie zdegenerowanych osobników. Wszelkiego rodzaju
kolaborantów zwalczało zdecydowanie potężne polskie

MIECZYSŁAW
STANISŁAW

RYSIŃSKI
urodzony

12.09.1930
w Sulejowie.
W 1951 roku

ukończył  szkołę
Kadetów w War-
szawie, następ-

nie Wydział
Dyplomatyczno

– Konsularny Szkoły Głównej
Służby Zagranicznej.

Pracował m. in. w Konsulacie Polskim w Lon-
dynie, w latach 60. był członkiem Polskiej

Delegacji Międzynarodowej w Indochinach,
w latach 70. ambasadorem w New Dehli

i Nikaragui.
Emeryt, mieszka w Warszawie.
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podziemie. Moją opinię w omawianej sprawie potwier-
dza w pełni fakt, że o miejscach ukrywania się Żydów
w rejonie Sulejowa wiedzieli wszyscy mieszkańcy wsi i wie-
lu sulejowian, a mimo to nie nikt nie doniósł. W skali całe-
go kraju odnotowywano oczywiście przypadki donosiciel-
stwa i szmalcownictwa, ale czynów tego rodzaju dopusz-
czały się jednostki wyłącznie z marginesu społecznego.

W 1943 roku gestapowcy, wspomagani przez wła-
sowców, przystąpili do budowy obozów pracy dla Pola-
ków, Żydów i jeńców radzieckich. Obóz dla Żydów usy-
tuowali na dużym placu, okalającym wygasły piec wa-
pienniczy. Nad parkanem obozu rozciągnęli zwoje drutu
kolczastego, a więźniów stłoczyli w starych stajniach, ma-
gazynach i dużej murowanej stodole. Ustawione wokół
obozu tablice zawierały krótki tekst zabraniający Pola-
kom kontaktowania się z Żydami pod groźbą kary śmierci.

Budowa obozu zainteresowała żywo oficera kontrwy-
wiadu 25 pułku Armii Krajowej, Stanisława Cichosza, by-
łego żołnierza oddziału majora Hubala. Stanisław Cichosz2

wraz z innymi hubalczykami, m.in. Czesławem Morusiem
i Marianem Kuczerą, znaleźli partyzancką kryjówkę w go-
ścinnym domu moich dziadków i siostry mojej matki.3

Kuczerę i Morusia rozpoznał i aresztował w Sulejo-
wie ich kolega szkolnych lat, z pochodzenia Niemiec, któ-
ry w czasie okupacji był szefem tomaszowskiego gestapo.
Stanisław traktował mnie jak młodszego brata. Posługi-
wał się pseudonimem Szczupak, a my nazywaliśmy go po
prostu Stachem. Ponieważ moi rodzice zamieszkiwali
w Sulejowie nieopodal obozu, Stach prosił mnie, abym
uważnie, ale dyskretnie śledził wszystko, co działo się
wokół obozu. Przekonany, że to jakieś niezwykle ważne
zadanie, wykorzystywałem każdą wolną chwilę, aby z ukry-
cia w stosach tartacznego drzewa (obok obozu były dwa
tartaki, należące niegdyś do rodzin żydowskich) obserwo-
wać makabryczne sceny maltretowania więźniów.

Każdego dnia w godzinach rannych wykorzystywano
więźniów do kopania okopów i budowy umocnień obron-
nych. W drodze do i z pracy towarzyszyli więźniom gesta-
powcy, własowcy z owczarkami alzackimi. Widok wychu-
dzonych, obszarpanych i bitnych więźniów budził grozę.
Wielu z nich padało na ziemię. Do leżących podbiegali
natychmiast nadzorcy, dobijając ich na miejscu. Ciała mor-
dowanych wrzucano do wlokących się za kolumnami wo-
zów i grzebano w rejonie kamieniołomów lub na starym
cmentarzysku żydowskim w pobliżu obozu.

Po powrocie z kamieniołomów utrudzeni ludzie usta-
wiali się w długie kolejki po gorący wywar z liści buraków
pastewnych. Podążając gęsiego do kuchni, między dwo-
ma szpalerami służby obozowej uzbrojonej w długie kije,
każdy więzień otrzymywał razy w pochylone plecy lub tył
głowy. Bieg do kuchni odbywał się w miarę sprawnie, na-
tomiast w drodze powrotnej działy się makabryczne sce-
ny. Pędzeni i bici więźniowie z naczyniami wywaru przy
ustach wylewali wrzątek na własne twarze i ziemię. Z roz-
lewanych liści buraczanych tworzyła się warstwa śliskiej

mazi. Niejeden człowiek z poparzoną twarzą padał
w błocko i pozostawał w nim dobijany kijami bądź strza-
łami z pistoletów. Służba obozowa wrzucała zmasakro-
wane, często jeszcze drgające ciała, na stojącą w pobliżu
platformę i wywoziła na pobliski kirkut.

Dwa razy w tygodniu wyprowadzano więźniów do
"kąpieli" w płytkim rozlewisku Pilicy. Nagich, straszli-
wie wychudzonych ludzi, z resztkami brudnych łachma-
nów w rękach, wpędzano do wody poniżej kolan, gdzie
obmywali się i wytrzepywali zawszawioną odzież. Na
powierzchni wody owego kąpieliska pojawiała się za-
wsze szara warstwa drobnego, wszawego robactwa. Spły-
wające na bardziej wartki nurt rzeki wszy stanowiły sma-
kowity pokarm dla całych ławic płotek i innych ryb. Ryby
tak łakomie pożerały owe robactwo, że w miejscu płyną-
cej szarej plamy woda bulgotała jak w wielkim kotle.
Stojący na brzegu rzeki uzbrojeni własowcy i gestapow-
cy, patrząc na niesamowite widowisko, rechotali.

Któregoś dnia zameldowałem Stachowi, że grupa
więźniów nadzorowana przez dwóch własowców, wy-
ręczała konie w dowożeniu beczkowozem do obozu
wody z rzecznej zatoki. Wkrótce zaczęli pojawiać się
w rejonie zatoczki dwaj młodzi wędkarze. Kojarząc pew-
ne fakty, doszedłem do przekonania, że byli to ludzie z or-
ganizacji podziemnej, którzy pozyskali do współpracy obu
własowców nadzorujących woziwodów. Zwerbowanie
ich pozwoliło wykorzystać beczkowóz jako środek za-
opatrywania więźniów w żywność i leki.

Do akcji włączyło się kilku moich przyjaciół: Hen-
ryk Gołdyn, Stefan Wieczorek, Marian Komidaj i Hen-
ryk Jakubczyk. Dostarczane produkty więźniowie wią-
zali w ceratę i wkładali górnym otworem do wypełnio-
nej wodą beczki. Ładunek przesuwali kijem w tylną bądź
przednią część zbiornika, aby uniknąć łatwego wykry-
cia go przez wartowników w bramie obozu.

Wykorzystywanie beczkowozu do niesienia pomo-
cy więźniom trwało kilka miesięcy, potem stosowali-
śmy inny plan. Przynosiliśmy chleb w pobliże domów
przy ulicy Błonie, około 25 metrów od parkanu obozo-
wego. Tam oczekiwaliśmy za węgłem jednego z do-
mów do chwili odwrócenia się wartowników (współ-
pracujących z organizacją obozową) plecami w naszą
stronę. Wtedy podbiegaliśmy szybko do więziennego
parkanu i przerzucaliśmy chleb na teren obozu.

Powodzenie pierwszych wypraw pod mury obozu
dodało nam tyle odwagi, że wpadliśmy niepostrzeżenie
w rutynę, zatracając wyczulenie na niebezpieczeństwo.
Pewnego dnia zbliżając się do obozu z wypełnionym
workiem chleba na plecach, usłyszałem nagle ujadanie
szefa gestapo. Wyszedł z owczarkiem alzackim wytre-
sowanym w podgryzaniu ludzkich gardeł. Pies dopadł
mnie kilkoma susami, nie pozwalając wykonać żadne-
go ruchu. Jego pan popędził mnie na posterunek gesta-
po przy obozie. Tam zirytowany gestapowiec wepchnął
mnie do niewielkiego pokoju, w którym za biurkiem
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XIV FORUM TRZEŹWOŚCI
W dniu 22 listopada 2014 roku Miejska Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Grupą AA
„Świt” z Sulejowa zorganizowała XIV Forum Trzeźwości.
Impreza odbyła się w sali OSP w Kurnędzu. Po przywita-
niu gości głos zabrał psycholog Paweł Nowak - Dyrektor
Centrum „Progres” z Koluszek, który wygłosił prelekcję na
temat uzależnień behawioralnych. Okazuje się, że pod tą
poważną, naukową nazwą kryją się takie uzależnienia jak
hazard, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od kom-
putera i telefonu komórkowego, uzależnienie od seksu i por-
nografii oraz kompulsywne objadanie się.

Pierwszy raz od czternastu lat organizatorzy umie-
ścili w scenariuszu forum część artystyczną. Dwugo-
dzinny profilaktyczny solowy koncert zagrał gitarzysta
i wokalista Wojtek Kubiak. Koncert
pod tytułem „Pukając do nieba
bram” zawierał utwory muzyków,
którzy odeszli w sposób tragiczny
oraz własne. Między piosenkami ar-
tysta opowiadał krótkie historie ze
swojego życia, które zarówno były
zabawne jak i bardzo poważne.
Tych, którzy nie znają utworów

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

rozpierał się sprzedawczyk sulejowskiej organizacji kon-
spiracyjnej, znany przed wojną z wypisywania na mu-
rach domów haseł w rodzaju: nie kupuj u Żyda, precz
z żydokomuną itp. Tym razem spełniał rolę tłumacza.

Obaj faszyści pytali z czyjego polecenia utrzymuje kon-
takty z Żydami. Obijany i poszturchiwany, uparcie powta-
rzałem, że chleb był przeznaczony dla kolejarzy, których
Niemcy spędzili z całego okręgu piotrkowskiego w celu
budowy zapory na Pilicy za Sulejowem. Gestapowiec nie
dawał temu wiary i wtedy zjawił się nieoczekiwanie na
posterunku fuhrer nazistowskiej organizacji zrzeszającej
miejscowych volksdeutschów. Osobnika tego znałem, gdyż
przed wojną pracował wraz z moim ojcem w tym samym
piecu wapienniczym. Odetchnąłem chwilowo z ulgą, po-
nieważ trzej faszyści, odwróceni do mnie plecami, prowa-
dzili bardzo ożywioną rozmowę. W pewnym momencie
zdecydowałem się na desperacki skok przez nieco uchylo-
ne drzwi i jednym susem wylądowałem na brzuchu przed
wejściem do posterunku gestapo. W panicznym strachu
zerwałem się z ziemi i nie oglądając się, popędziłem na
sąsiadujący z obozem plac tartaczny, gdzie jak kret wry-
łem się pod potężne kłody sosen.

 Po tej wpadce Stach polecił przerwać utrzymywa-
nie kontaktów z więźniami.

Zbliżał się 1945 rok. Wieści z wojennych frontów zwia-
stowały rychłą klęskę Niemiec i upragniony koniec wojny.
W Sulejowie i okolicach ożywiła się działalność oddzia-
łów partyzanckich. Żydów więzionych w sulejowskim obo-
zie pośpiesznie wywożono, mordowano i grzebano w la-

sach. Jeńców radzieckich zapędzono do rozbiórki murów
żydowskiego cmentarza, rozbijania macew i wywożenia
gruzu na budowę zapory wodnej. Święte miejsce pochów-
ku wielu pokoleń Żydów sulejowskich rozkazano zaorać,
aby zatrzeć ślady zbrodni, widome znaki wielowiekowej eg-
zystencji społeczności żydowskiej w Sulejowie.

Na kilka tygodni przed wyzwoleniem Sulejowa,
Stach poległ w nierównej walce z faszystami we wsi Pró-
cheńsko nieopodal Sulejowa. Spoczął na zawsze w bez-
imiennej kwaterze żołnierskiej, gdzieś w zagubionej wsi
ziemi opoczyńskiej. W moim sercu i sercach wielu przy-
jaciół pozostał uosobieniem człowieczej dobroci, mą-
drości i umiłowania własnego kraju. Po wojnie jego
łączniczka i przyjaciółka z 25 pułku AK ufundowały mu
pomnik na cmentarzu we wsi Błogie.

Wkrótce po wyzwoleniu przez armię radziecką Su-
lejowa, wkroczyło do spopielonego miasta Wojsko Pol-
skie. Zjawienie się w Sulejowie polskich żołnierzy stało
się dniem przełomowym w moim życiu. Postanowiłem
wówczas związać na zawsze swój los z wojskiem.

Mieczysław Rysiński (podpis oryginalny)

Przypisy:
1 Urszula Marcinkowska-Koehler, zam. w Warszawie
2 Był strzelcem jednego z dwu CKM w oddziale majora Hubala,
3 Stefanii Wiączek i jej córki Jadwigi,

Wojtka Kubiaka odsyłam na stronę www.youtube.com.
Po koncercie rozpoczęła się

zabawa taneczna, która trwała do
godziny drugiej po północy. Wszy-
scy wspaniale się bawili udowad-
niając, że alkohol wcale nie jest po-
trzebny do dobrej zabawy.

W XIV Forum Trzeźwości
udział wzięli: Burmistrz Sulejo-
wa, przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Sulejowie, członkowie
Miejskiej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych
w Sulejowie, Grupa AA „Świt”
wraz z rodzinami, zaprzyjaźnio-

ne kluby AA, stowarzyszenia
abstynenckie oraz osoby pro-
pagujące trzeźwy tryb życia
z całego województwa łódz-
kiego i nie tylko. Na forum
przyjecha³o ponad 150 osób
i wszyscy przy wyjściu zapo-
wiedzieli się za rok.

Marcin AA
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Zwyciêzcy Zlotu
Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Królo-
wej Jadwigi w Sulejowie
reprezentowali gminę Su-
lejów na XXI Ogólnopol-
skim Zlocie Turystycz-
nym w Borach Tuchol-

skich. w dniach 3-5.10.2014r. w Suchej.
Uczestnikami były drużyny z 5 województw: ku-

jawsko-pomorskiego, pomorskiego, świętokrzyskie-
go, mazowieckiego i łódzkiego. W klasyfikacji szkół
drużyna Podklasztorze w składzie Patrycja Krasoń,
Adrian Pawlikowski i Eryk Hałubek zajęła I miej-
sce. W naszej kategorii startowało 15 drużyn. Indy-
widualnie w konkursie wiedzy „Obraz krajoznawczo
- turystyczny Borów Tucholskich” I miejsce zajął Ad-
rian Pawlikowski. Również I miejsce w zadaniu „Roz-
pozaję drzewa, rośliny i zwierzęta” zajął Eryk Hału-
bek. W konkursie wiedzy „Rzeki, jeziora, lasy w Pol-
sce” IV miejsce zajęła Patrycja Krasoń.

Uczniów do zlotu przygotowywała pani Marta Piasta.

Pó³maraton
Kolejne udane występy
zanotowała Pani Krysty-
na Rudzka z Sulejowa.
Reprezentantka LZS Su-
lejów, tym razem zajęła
2 miejsce w półmaratonie

SILESIA w Katowicach
w dniu 5. 10. 2014r. Pani
Krystyna startowała w ka-
tegorii K50 na dystansie
21,0975 km. Na zakoń-
czenie sezonu biegowego
Pani Krystyna zajęła wy-
sokie 3 miejsce w I Bie-
gu Niepodległości w Je-
leniej Górze w dniu
11.11. 2014 r. na dystan-
sie 10 km.

Starty w zawodach
sportowych finansowo
wspiera Urząd Miejski
w Sulejowie.

XIII Memoria³ im. Marka Antosika
W dniach 22 i 23 listopada 2014 r. w gimnazjum w Su-
lejowie odbył się XIII Memoriał im. Marka Antosika
w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn. Przed rozpo-
częciem zawodów minutą ciszy uczczono pamięć
Marka Antosika.
Końcowa kolejność - kobiety:
1.UKS FUKS Sulejów I
2.Błysk Aleksandrów
3.Czarni Szczerców
4.UKS FUKS Sulejów II

Końcowa kolejność
 -mężczyźni:
1.UKS FUKS Sulejów
2.LZS Czarnocin
3.FUKS Oldboy’s
4.Siła Wieku AZS

Każdy uczestnik za-
wodów otrzymał pamiąt-
kowy medal ufundowany
przez Radę Wojewódzką

Zrzeszenia LZS w Łodzi. Puchary i piłki dla nagro-
dzonych ufundował Urząd Miejski w Sulejowie. Na-
grody oraz medale dla zwycięzców wręczała Pani Mał-
gorzata Antosik żona Marka Antosika.

Dziękujemy organizatorom oraz sponsorom za po-
moc w organizacji turnieju.

Sławomir Rybak
SPORT




