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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³udziale Urzêdu Miejskiego i  Powiatu Piotrkowskiego

Mili Moi,
Jesteśmy znowu po dłuższej przerwie, ogólnie mówiąc, technicznej i niezależnej od redakcji. Mamy

„czas zmian” dużych i małych, w naszej gminie i w kraju, a to powoduje różne ustalenia wymagające czasu.
Kwartalnik nasz jest kulturalno - historyczno - kronikarski i spokojnie to rejestruje skupiając się na

dziejach sprzed wielu wieków, bo to nasze korzenie. Proponujemy chwilę zadumy w codziennym zabieganiu
czytając chociażby opis Sulejowa sprzed 155 lat.

Teresa Sarlej

                         Arsena³
                    w Opactwie

             Cystersów. Budowla
           od 10. lat ma nowy dach,

ale reszta czeka na remont..

Sulejów 155 lat temu
U cystersów
UM - wiadomości
BRD - SP2 na podium
Ciekawostki - złośliwostki
Prosto z MZK
PP - wiadomości
MOK i Bilioteka
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Sulejów 155 lat temu

Wielu z nas współczesnych, a zwłaszcza
ci, którzy czują się emocjonalnie zwią
zani z Sulejowem jako jego mieszkań-

cy i sympatycy, dostrzegamy mankamenty i niedostat-
ki życia codziennego w tym mieście. Poszukujemy
szans na szybszy rozwój gospodarczy i społeczny. I nie
ma w tym nic dziwnego – naturalną koleją rzeczy jest
dążenie do lepszych warunków bytowania, bezpieczeń-
stwa socjalnego dla następnych pokoleń, wykorzysta-
nia szans jakie dają nam nowocześnie rozumiane eko-
nomia i kultura. Wiele krytycznych opinii odnośnie
aktualnego stanu rzeczy nie wynika z tzw. szukania
„dziury w całym”, bądź złośliwej negacji wszystkiego
wokół. Jest to w większości przypadków postawa
życzeniowa – można zrobić to i owo szybciej, szerzej,
nowocześniej. Takie dążenie do postępu jest zjawi-
skiem pozytywnym, bowiem stymuluje ono aktywność
i nowoczesne myślenie o rozwoju miasta… choć jed-
nocześnie trzeba mieć świadomość, iż „nie od razu
Kraków zbudowano”. W tym kontekście jakże waż-
nym jest uświadomienie sobie miejsca startu, czyli jak
przestawiała się rzeczywistość Sulejowa nie tak bar-
dzo dawno, bo przed 150 laty. Możemy ją poznać dzię-
ki lekturze - sprawozdaniu do władz gubernialnych
sporządzonemu w 1860 roku przez ówczesnego bur-
mistrza – Jana Dzimińskiego. Jest to opis nader cieka-
wy, choć pisany suchym urzędniczym językiem. Do-
kumentuje on rzetelnie ówczesny stan rzeczy. Nie znaj-
dujemy tam żadnych literackich upiększeń bądź nad-
interpretacji. Jest on nieomal fotograficznym, obiek-
tywnym obrazem Sulejowa Anno Domini 1860. Dzię-
ki takiemu ujęciu dokument ten stanowi cenny mate-
riał źródłowy i poznawczy. Przejdźmy zatem do jego
lektury. Z oczywistych względów nie prezentujemy
całości materiału, a jedynie co ciekawsze jego frag-
menty.

     „… Rozległość w obrębie miasta jest następu-
jąca, a mianowicie: pod siedzibami znajduje się ziemi
włók 4, pod kościołem i cmentarzem grzebalnym mórg
2 1, pod placami pustymi mórg 15, pod ulicami i dwo-
ma rynkami mórg 15, oprócz wyżej wymienionych
żadne inne place w mieście nie znajdują się. Ulic w m.
Sulejowie znajduje się 11 (jak wynika z innych źródeł
były to następujące ulice: Krakowska, Częstochowska,
Górna, Piotrkowska, Nadpiliczna, Mostowa, Klasztor-
na, Żarnowska, Opoczyńska, Kuligowska, i Garncar-
ska – przyp. AT ), i 2 rynki… 2 ulice brukowane, inne
zaś, z powodu, że kasa miejska nie posiada funduszów
odpowiednich zabrukowane nie są.

      … Oprócz magistratu i miejscowego probosz-
cza żadne inne władze nie znajdują się… oprócz szpi-

tala i domu szkolnego oraz dwóch domów rządowych,
z których jeden już upadł i szpecący widok sprawiające,
przedstawione zostały do zniesienia: inne domy ani
gmachy rządowe nie istnieją… tak jak dawniej, jak
i obecnie w m. Sulejowie żadne budowle znaczniejsze
nie istniały, ani nie istnieją… własnością miejską jest
tylko dom na areszt policyjny i szopa na narzędzia ognio-
we… Co do budowli gospodarczo – przemysłowych
istnieją tylko: 1 cegielnia i 3 fabryki wapienne, z któ-
rych rocznie wychodzi wapna na handel około 30 tys.
czetwiertii… Co do fabrycznych budowli jest tylko je-
den dom, w którym jest jedna fabryka narzędzi rolni-
czych… W m. Sulejowie znajduje się domów miesz-
kalnych drewnianych 154, wszystkie parterowe, muro-
wanych 5, z tych 4 parterowe, 1 jednopiętrowy, inne
domy mieszkalne nie znajdują się… Kawiarni jest 5,
wyszynków wódek 5, zajazdów 3, jatek rzeźniczych 3,
i te są własnością prywatną.

      Jarmarki… jest ich sześć, odbywają się w po-
niedziałek po św. Agnieszce (21.01), po św. Grzego-
rzu (12.03), we wtorek po św. Stanisławie (8.05), w po-
niedziałek po Wniebowzięciu N.P.Marii (15.08), po
Podwyższeniu św. Krzyża (14.09), po św. Leonardzie
(30.10). Główny handel na jarmarkach stanowi bydło,
konie, trzoda chlewna i inne gospodarskie przedmio-
ta. Jarmarki znaczniejsze nie odbywają się i miasto pod
względem handlowym jest liche.

     Teraźniejsza ludność miasta wynosi podług płci:
mężczyzn 728, kobiet 795,, razem 1523… podług wy-
znań religijnych: rzymsko-katolików - 1074, prawosław-
nych – 3, ewangelików – 23, starozakonnych (wyznania
judaistycznego – Żydów), - 423…Podług profesji i za-
trudnień: Księży – 2, urzędnik – 1, oficjalistów – 2, na-
uczyciel rządowy – 1, rzemieślników jako to: bednarzy
4, czapnik 1, farbiarz 1, fabrykant narzędzi rolniczych 1,
grabarzy 2, garncarzy 7, kominiarz 1, kołodziejów 2, kraw-
ców 4, malarz 1, handlarzy zboża 2, piekarzy 6, rzeźni-
ków 8, ślusarzy 2, szewców 11, szklarz 1, szynkarzy soli
15, stelmachów 11, handlarzy wapna 6, handlarz żelaza
1, utrzymujących zajazd 3, dystrybutor tabaki 1, szynka-
rzy wódki 5, rolników 145… Przez środek miasta prze-
chodzi rzeka spławna Pilica… Nad rzeką Pilicą nie ma
żadnych zakładów przemysłowych, po takowej najwię-
cej spławiane bywają galery z wapnem drewno handlo-
we, ilości, którego w średnim przecięciu rocznym do-
chodzi 10 tys. sztuk, ruch nawigacyjny na rzece w ogóle
jest średni z powodu, że w czasie suchych lat woda jest
mała, przystań na takowej nie znajduje się.

        Do rzeki Pilicy od strony wschodniej, o 1//2
wiorsty od miasta, wpada struga Radomka zwana, od-
graniczająca m. Sulejów, pow. Piotrkowski i Gubernię
Warszawską od dóbr pocysterskich, obecnie rządowych,
do pow. Opoczyńskiego, Guberni Radomskiej należą-
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Andrzej Tymiński

cych, od zachodniej zaś strony o 3 wiorsty od miasta
do tejże rzeki wpada rzeczka mała Lubiąża zwana, od-
graniczająca grunta i lasy miejskie od gruntów dona-
cyjnych do wsi Przygłowa należących oraz młyna wie-
czysto-czynszowego Murowaniec…”

          Przyznacie Państwo, iż lektura tego tekstu
sprzed 160 lat jest nie tylko interesująca jako dokument
– swoiste zwierciadło minionych czasów, ale również
zachęca do bywa, że, zaskakujących porównań i reflek-
sji. Tę przyjemność zostawiam Czytelnikom, każdemu
z osobna. Pozwolę sobie jedynie na kilka spostrzeżeń.
Opis Sulejowa z II połowy XIX wieku jawi się raczej
jako przygnębiający – ot, mała nadpiliczna mieścina bez
perspektyw. W tym samym czasie z biegiem lat z małej
wioski Łodzia wyrosła ogromna przemysłowa aglome-
racja – Łódź. Wiele przyczyn złożyło się taki stan rze-
czy. Zaś co do Sulejowa – burmistrz Dzimiński wymie-
niając występujące w Sulejowie profesje mówi m. inny-
mi o „stelmachu”. Jestem pewien, iż uczeń gimnazjum
nie będzie wiedział o czym mowa. Podówczas w na-
szym mieście funkcjonował jeden kominiarz. Obecnie
nie uświadczysz osoby, która świadczyłaby takowe usłu-
gi. Co ciekawe – wśród rozlicznych zawodów Dzimiń-
ski nie wymienia zawodu fryzjera. Dlaczego?

Rzeka Pilica od zawsze budziła nadzieje. i plany roz-
woju oraz rozkwitu Sulejowa. Dzimiński pisze – „nad
rzeką Pilicą nie ma żadnych zakładów przemysłowych”.
Nie było, nie ma i zapewne jeszcze długo nie będzie.

O spławianiu rzeką wapna i drewna już dawno za-
pomniano. W zamian mamy możliwość organizowania
malowniczych spływów kajakowych. A i w tym wzglę-
dzie nie wszystkie szanse zostały do koń-
ca wykorzystane. Przydałaby się przystań
kajakowa z prawdziwego zdarzenia. Jaka
zatem jest końcowa refleksja? Wszystko
przed nami.

250. rocznica beatyfikacji
b³. Wincentego Kad³ubka

Znany i trochę zapomniany. Wincenty Kadłubek,
bo o nim mowa, to postać ze wszech miar ciekawa,
lecz trochę u nas zapomniana i mało kto potrafi, choć-
by w kilku słowach powiedzieć kto to jest, tym bar-
dziej że nasz cysterski klasztor cieszył się szczegól-
nym uznaniem Mistrza Wincentego. Ale po kolei, naj-
pierw trochę historii. Wincenty Kadłubek urodził się
około 1150 lub 1160 r., we wsi Karwów koło Opato-
wa (miasto w woj. świętokrzyskim). Do szkoły pod-
stawowej uczęszczał w Stopnicy a następnie do szkoły

katedralnej w Krakowie.
Dzięki protekcji Kazimierza
II Sprawiedliwego studiował
w Bolonii i Paryżu, gdzie
jako jeden z pierwszych Po-
laków uzyskał tytuł dzisiej-
szego magistra, wówczas
zwanego mistrzem. Po po-
wrocie ze studiów otrzymał
święcenia kapłańskie i został
kanclerzem na dworze Kazi-
mierza II Sprawiedliwego.
Po śmierci bp. Pełki, w 1207
r. kapituła krakowska wybra-
ła go biskupem krakowskim.

Wincenty rozpoczynał swoje duszpasterzowanie
w diecezji krakowskiej, gdzie działało 13 klasztorów
min. benedyktyni, norbertanie oraz cystersi. Tych
ostatnich bp Wincenty darzył szczególną sympatią.
Jeszcze przed wstąpieniem na stolicę biskupią daro-
wał cystersom w Sulejowie dwie wsie (1206 r.) a już
jako biskup darowiznę tę potwierdził w 1208 r.
W 1218 r. z nieznanych powodów zrezygnował z bi-
skupstwa i wstąpił do zakonu cystersów w Brodnicy
(dziś opactwo w Jędrzejowie). W klasztornej celi w Ję-
drzejowie pisał do śmierci łacińską „Kronikę Pola-
ków”, która stanowiła główne, jednakże niezbyt mia-
rodajne źródło historii dziejów Polski ówczesnego
okresu. To właśnie Wincentemu Kadłubkowi przypi-
suje się sprowadzenie do Polski relikwii św. Floriana
i to on zapoczątkował obyczaj palenia wiecznych lamp
przed tabernakulum. Opactwo cystersów w Jędrzejo-
wie to sanktuarium bł. Wincentego. Za życia uznawa-
ny przez współbraci za świętego, został pochowany
w przyklasztornym kościele przed wielkim ołtarzem.
Watykan wyniósł go na ołtarze w 1764 r. decyzją pa-
pieża Klemensa XIII - wówczas jego doczesne szczątki
zostały przeniesione do Katedry Królewskiej na Wa-
welu, gdzie do dziś spoczywają w kaplicy bpa Piotra

Tomickiego. Kult relikwii błogosławionego
ma miejsce w ponad 40 świątyniach w kraju
i za granicą. Również i nasz  klasztor posia-
da relikwie błogosławionego. Są to szczątki

kości dłoni w relikwiarzu w kształcie dłoni. W 2014
r. przypadała 250. rocznica beatyfikacji bł. Wincente-
go Kadłubka. Cystersi z Jędrzejowa podjęli starania
o przyspieszenie procesu kanonizacyjnego. Zakon de-
sygnował wice - postulatorem procesu
o. dr Ignacego Rogusza ze Szczyrzyca.
W proces kanonizacyjny zaangażowane
są także władze kościelne, z kardynałem
S. Dziwiszem na czele.

Bogumiła  Strojna

U CYSTERSÓW
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Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

SPOTKANIE Z SO£TYSAMI
 I PRZEWODNICZ¥CYMI RAD MIESZKAÑCÓW

Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski spotkał
się z sołtysami z gminy Sulejów oraz Przewodni-
czącymi Rad Mieszkańców, którzy zostali wybrani
na kadencję 2015-2019. Podczas spotkania mó-
wiono m.in. o zamierzeniach inwestycyjnych na
terenach wiejskich i zasadach wykorzystania Fun-
duszu Sołeckiego.

W gminie Sulejów obecnie funkcjonuje 25 so-
łectw. Na spotkaniu z burmistrzem obecnych było
19 sołtysów wybranych na kadencję 2015-2019. Spo-
śród wszystkich sołtysów dziewiętnastu funkcję tę
pełnić będzie po raz kolejny.

Do wymiany sołtysów doszło w 6 sołectwach:
Zalesice (Jasińska Joanna), Uszczyn (Kępska Doro-
ta), Bilska Wola (Szarlej Beata), Kałek (Ciszewski
Marcin), Poniatów (Tręda Zbigniew), Bilska Wola
Kolonia (Pawlikowska Ewelina).

Burmistrz Wojciech Ostrowski oraz zastępca
Burmistrza Dorota Jankowska pogratulowali soł-
tysom oraz przewodniczącym rad mieszkańców
wygrania wyborów. Życzyli im wytrwałości i umie-
jętności w dążeniu do realizacji zakładanych pla-
nów. Wszystkim obecnym przekazano drobne upo-
minki promocyjne. Podczas spotkania Burmistrz
mówił m.in. o zamierzeniach inwestycyjnych na
terenach wiejskich, o zasadach wykorzystania Fun-
duszu Sołeckiego. Zebrani dowiedzieli się również
o powołaniu przez Burmistrza Sulejowa nowego
referatu – Biura Obsługi Mieszkańców.

NOWE BIURO OBS£UGI MIESZKAÑCÓW

W dniu 18 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim  w Su-
lejowie uruchomione zostało Biuro Obsługi Miesz-
kańców.  Burmistrz Sulejowa podjął decyzję o utwo-
rzeniu  (BOM-u), w celu poprawy  jakości życia pu-
blicznego mieszkańcom miasta i gminy Sulejów,
a także innym petentom załatwiającym sprawy
w Urzędzie Miejskim w Sulejowie

BOM  mieści się w wejściu A na parterze bu-
dynku. Umieszczenie biura w dolnym holu Urzędu
jest celowe, aby zapewnić do niego najdogodniejszy
dostęp wszystkim mieszkańcom, również osobom
niepełnosprawnym.

BOM jest czytelnie oznakowany co ma zachęcać
mieszkańców do skorzystania z usług urzędu właśnie
tutaj. To tutaj prosimy kierować pierwsze kroki aby
w przyjemnej atmosferze i przy zapewnieniu pełnego
profesjonalizmu być obsłużonym bez zbędnego poru-
szania się po całym budynku Urzędu.

• Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji w godzi-
nach pracy Urzędu:

- w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
- od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30

• Wszelkie interesujące Państwa informacje będzie
można również otrzymać pod numerem tel. 44 6102
509, email: um@sulejow.pl, bom@sulejow.pl

• Korespondencję można kierować drogą pocz-
tową na adres: Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Ko-
necka 42, 97-330 Sulejów. W przypadku toczącego
się postępowania prosimy o podanie numeru sprawy.

• W BOM każdy mieszkaniec gminy uzyska pełną
informację dotyczącą interesującej go sprawy, otrzy-
ma karty informacyjne, które ułatwią mu jej załatwie-
nie. Karty już wkrótce będą również dostępne na
stronie internetowej Urzędu w zakładce BIURO
OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

• Do kart informacyjnych dołączone będą formu-
larze druków i wniosków, które pomogą wypełnić pra-
cownicy BOM. Każda karta zawiera m.in. nazwę spra-
wy, podstawę prawną, wykaz potrzebnych dokumen-
tów, informację o wysokości i rodzaju ewentualnej opła-
ty, termin załatwienia sprawy, sposób odwołania.

Po przeprowadzeniu badania ankietowego,
w którym prosiliśmy o wyrażenie opinii dotyczą-
cej zadań jakimi powinien zajmować się BOM,
przedstawiliście nam Państwo wiele wniosków
i uwag. Dlatego też uwzględniliśmy je wyznacza-
jąc zadania jakimi ma zajmować się BOM:

1. Przyjmowanie wszelkich wniosków, deklaracji,
druków, pism kierowanych do Urzędu

2. Wymianę dowodów
3. Zameldowania/wymeldowania
4. Pomoc w wypełnianiu formularzy, wniosków
5. Wydawanie przekazanych przez referaty kore-

spondencji do odbioru osobistego (zaświadczeń,
decyzji, pism)

6. Przyjmowanie przez kierownika BOM intere-
santów w sprawach skarg i wniosków kierowa-
nych do Urzędu.
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Co poradziæ na szkody w uprawach?

Początek wiosny - i jak co roku wraca temat szkód
w uprawach spowodowanych przez dzikie zwierzę-
ta. W odpowiedzi na postulaty rolników Burmistrz
Sulejowa Wojciech Ostrowski poprosił Koła Łowiec-
kie o wsparcie w ograniczaniu rozmiaru szkód.

ciąd dalszy na str.6

SPOTKANIE Z SO£TYSAMI

PowódŸ to nas dotyczy!  str.6
foto  Jacek Szewczyk

foto Tomasz Lenarczyk 

BIURO OBS£UGI
MIESZKAÑCÓW

Nowe BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
otwarte od 18 maja 2015 roku.

Na zdjęciu poniżej pierwsi klienci.
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Podczas licznych spotkań burmistrza Sulejowa
z mieszkańcami, rolnikami z terenu gminy Sulejów, po-
jawia się często wniosek o działanie w zakresie wspiera-
nia rolników w ograniczaniu szkód w uprawach spowo-
dowanych przez zwierzynę łowną. Dlatego też v-ce bur-
mistrz Sulejowa podczas spotkania z Kołami Łowiecki-
mi działającymi na terenie gminy (Cyranka, Leśnik, Błę-
kitne Źródła) zwróciła się o zreferowanie planów łowiec-
kich na rok gospodarczy 2015/2016 oraz sprawozdania
z wykonania planu gospodarczego z lat 2014/2015.

Po analizie przedstawionych planów łowieckich
ustalono, iż w roku bieżącym nastąpi wzrost odstrza-
łów zwierzyny łownej (o około 50% r/r). Pozwoli to
na ograniczenie populacji i tym samym zmniejszy
szkody, które wyrządza ona rolnikom. Przedstawicie-
le Kół Łowieckich poinformowali również, iż podej-
mują szereg działań poza odstrzałem, które wspierają
ich działania w zakresie ochrony upraw rolnych. Są
to m.in. wypożyczanie pastuchów elektrycznych i sto-
sowania płoszeń nocnych. Każde z Kół Łowieckich
przedstawiło również sposób rozliczania szkód i wy-
płaty odszkodowań.

Aby umożliwić rolnikom sprawne zgłaszanie straty
którą ponieśli i wesprzeć w uzyskaniu należnego od-
szkodowania, do sołtysów z terenu gminy Sulejów do-
trze lista kontaktowa do osób odpowiedzialnych za
sprawny proces realizacji działań odszkodowawczych
w poszczególnych Kołach Łowieckich. Dane te zo-
staną przekazane przez Urząd Miejski wszystkim soł-
tysom w najbliższym czasie.

Konsultacje spo³eczne Planów Zarz¹dzania
Ryzykiem Powodziowym

Powódź to nas dotyczy!
Gmina Sulejów przystąpiła do tworzenia wnio-

sków do konsultacji społecznych dotyczących no-
wych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodzio-
wym. Jako organ samorządowy upomnimy się
w szczególności o jak najszybsze skierowanie do
realizacji inwestycji pod nazwą Makroniwelacja i
rekultywacja Zbiornika Wodnego Sulejów wraz z
udrożnieniem partii cofkowej do km 159+300. Jed-
nocześnie gmina odniesie się do projektu dotyczą-
cego wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń

dla nieruchomości leżących na terenach objętych
nowymi mapami ryzyka powodziowego. Z uwagi
na potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń objętych
takim ubezpieczeniem można się spodziewać, iż
ubezpieczenie takie będzie bardzo kosztowne, lub
nie znajdzie się ubezpieczyciel, który zawrze umo-
wę. Dlatego też gmina zwróci się o takie dopraco-
wanie ustaleń z KNF i PTU, które zminimalizują
obciążenia dla mieszkańców, właścicieli terenów
zagrożonych powodzią.

Z uwagi na ogromną wagę sprawy Burmistrz Su-
lejowa zachęca mieszkańców gminy do udziału w kon-
sultacjach społecznych. Poniżej podstawowe informa-
cje dotyczące tej sprawy.(źródło powodz.gov.pl)

W dniu 22 grudnia 2014 r., zgodnie z zapisami
Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo Wodne,
został rozpoczęty proces konsultacji społecznych pro-
jektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym
dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, który po-
trwa do 22 czerwca 2015 r.

Do tego czasu osoby zainteresowane mogą zgła-
szać uwagi poprzez:

• wypełnienie elektronicznego formularza dostęp-
nego na stronie www.powodz.gov.pl/pl/ankieta,

• wypełnienie papierowego formularza do-
stępnego w siedzibach Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Go-
spodarki Wodnej (pełen spis adresów znajduje się
na ht tp:/ /bip.kzgw.gov.pl/?aid=46),

• wypełnienie papierowego formularza podczas
konferencji i spotkań konsultacyjnych,

• przesłanie pisma urzędowego na adres Krajowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej lub Regionalnych Za-
rządów Gospodarki Wodnej,

• zgłoszenie uwag w formie ustnej podczas kon-
ferencji i spotkań konsultacyjnych.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej
i ustawy Prawo wodne, Prezes Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej i Dyrektorzy Regionalnych Za-
rządów Gospodarki Wodnej opracowali projekty Pla-
nów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP)
dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Celem przygotowania PZRP jest ograniczenie po-
tencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia
i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowe-
go oraz działalności gospodarczej.

Projekty planów zostały opublikowane na stronie
www.powodz.gov.pl.

Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl
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Minęło już 6 miesięcy od kiedy Wojciech
Ostrowski objął funkcję burmistrza Sulejo-
wa. Nadszedł więc czas aby dokonać pierw-
szych podsumowań jak również zapytać
o kierunki dalszych działań.

Zmiany s¹ i bêd¹

Panie Burmistrzu, rozpoczął Pan urzędowanie
i w ślad za tym posypały się kontrole w Urzędzie
Miejskim.
- To fakt. Już za mojej kadencji dostaliśmy zalecenia
pokontrolne NIK w związku z funkcjonowaniem działu
podatkowego.  Regionalna Izba Obrachunkowa roz-
poczęła kompleksową kontrolę urzędu. W czasie 3 mie-
sięcy wszystkie działy i obszary działań urzędu zostały
poddane analizie zespołu kontrolującego. Jednocześnie
odbył się planowy audyt wewnętrzny. Na protokół po-
kontrolny RIO jeszcze czekamy. Zalecenia z pozosta-
łych kontroli wdrażamy na bieżąco.
Jedna z kontroli dotyczyła szczególnie procesu in-
westycyjnego i funkcjonowania Miejskiego Zakła-
du Komunalnego.
- Dla MZK wynik audytu był przyczyną do natych-
miastowego procesu zmian. Zmieni się wkrótce struk-
tura organizacyjna i statut zakładu. Dyrektor pracuje
obecnie nad dostosowaniem tych dokumentów do
zaleceń audytu. Ale to tylko wierzchołek góry pracy,
jaka musi zostać tam wykonana. Obecnie, po zdia-
gnozowaniu szeregu usterek w miejskiej oczyszczal-
ni, wezwano wykonawców do niezwłocznego usunię-
cia wad w ramach gwarancji. Rozpoczęto proces kon-
troli nielegalnych przyłączy do kanalizacji deszczo-
wej, sanitarnej. Wdrożono system windykacji należ-
ności od dłużników. Sytuacja finansowa zakładu jest
bardzo zła. Załoga będzie musiała bardzo się starać,
żeby utrzymać zakład i miejsca pracy.
Ale zapowiadał Pan również restrukturyzację
Urzędu Miejskiego. Co z tym projektem?
- Jest w trakcie. Wyszliśmy z założenia, że najważniejsze
i najpilniejsze są zmiany związane z bezpośrednią obsługą
klienta. Dlatego też uruchamiamy Biuro Obsługi Miesz-
kańców, które przejmie od referatów zadania pierwszego
kontaktu z klientem i przeprowadzenie go przez cały pro-
ces załatwienia sprawy w sposób profesjonalny i jak naj-
bardziej efektywny. BOM rozpoczyna pracę 18 maja. Każ-
dy z Państwa bez względu na to jaką sprawę chce zała-
twić, pierwsze kroki musi skierować właśnie tam.
Czy to jedyna zmiana?
- Przyglądaliśmy się przez ten czas kadrze. Mieliśmy
wyjątkową okazję poddać analizie pracę referatów, rów-
nież w sytuacji wyjątkowego spiętrzenia pracy, zwią-

zanego z wyczerpującą kon-
trolą. Wiemy już, że są obsza-
ry w których muszą się zmie-
nić ludzie, w innych procedu-
ry. Na pewno to nie koniec
zmian. W czerwcu rozpocznie-
my wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów. Projekt
ten obejmuje również obszar e-
usług dla mieszkańców, nową
stronę internetową gminy i sze-
reg udogodnień dla mieszkań-
ców. Chcemy w pełni wyko-
rzystać możliwości jakie daje
nam oprogramowanie. Zmie-

nią się więc procedury, obieg dokumentów, musi się
również zmienić sposób myślenia pracowników UM.
Mamy XXI wiek, musimy równać do najlepszych.
Czyli na początek BOM, zmiany w procedurach
i e-urząd. Mieszkańcy jednak chcą wiedzieć jakie
inwestycje zostaną przeprowadzone w najbliż-
szych latach.
- Zostały one zapisane w budżecie na rok  2015 i w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym. Nie zmieniam jednak
swojego zdania co do kierunku w jakim powinna roz-
wijać się gmina. Na początek jednak pierwsze kluczo-
we  potrzeby mieszkańców muszą zostać zaspokojone.
Mam tu na myśli dostęp do sieci wodociągowej. Za-
mierzamy dotrzeć z wodociągiem wszędzie tam,
gdzie jest to niezbędne, tam gdzie ludzie nie mają jesz-
cze bieżącej wody w mieście i na wsi. Równolegle czy-
nimy starania, aby określić koncepcję rozwoju syste-
mu kanalizacji, zagospodarowania ścieków.
Nie możemy zapominać, że jest jeszcze sport
i kultura…
- Oczywiście program działań kulturalnych, promocyj-
nych będzie realizowany. Na początek rozpoczęlismy
projekt budowy boisk do piłki plażowej. To jedna z tych
dyscyplin sportowych, która cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem młodzieży. Pierwsze boiska powstaną już
w tym roku. Jedną z kluczowych aktywności jaką podję-
liśmy jest współorganizacja II Maratonu wokół Zalewu
Sulejowskiego. Jesteśmy gminą, która chce rozwijać się
przez turystykę, szczególnie aktywną. Stąd pomysł wy-
tyczenia w terenie i oznakowania tras do nordic walkin-
gu, biegowych, marszowych, rodzinnych. Na terenie
gminy zostanie również wytyczona profesjonalna trasa
biegów na orientację. Trasy te zostaną naniesione na
mapę. Mapy będą dostępne w wielu miejscach w gmi-
nie i umożliwią zaplanowanie ciekawego aktywnego wy-
poczynku w gminie Sulejów. Liczymy na to, że takie
działania pozwolą rozbudować ofertę ośrodkom wypo-
czynkowym i pobudzą  rozwój.
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Zapowiadał Pan atrakcje nad Pilicą…
- I nadal podtrzymuję. Kluczowe dla rozwoju turysty-
ki w obrębie rzeki jest jej uregulowanie i pogłębie-
nie.  Co do atrakcji jesteśmy na etapie tworzenia kon-
cepcji rewitalizacji zarówno miasta, jak i terenów tzw.
JOR Polany. Przygotowujemy się do złożenia projek-
tu do dofinansowania w ramach RPO.
Pogłębianie Pilicy?
- Udrażnianie partii cofkowej było przedmiotem kilku
kluczowych rozmów w RZGW jak również w innych in-
stytucjach, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji
o skierowaniu do realizacji inwestycji o nazwie Makroni-
welacja i rekultywacja zbiornika wodnego Sulejów wraz
z udrożnieniem partii cofkowej do km 159+300. Rok 2016
będzie kluczowy dla naszych starań.
W kampanii wyborczej był Pan zwolennikiem
wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Czy te pla-
ny zamierza Pan zrealizować?

Wiadomoœci z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

- Jestem zwolennikiem udziału społeczeństwa w procesach
decyzyjnych w samorządzie. Dlatego od czasu objęcia funk-
cji odbyliśmy ok. 30 spotkań z mieszkańcami. Budżet oby-
watelski to sposób na wyrażenie swojej woli przez społe-
czeństwo. W budżecie na rok 2016 zaproponuję Radzie
Miejskiej uchwalenie zasad tworzenia budżetu obywatel-
skiego na przykładzie funduszu sołeckiego.
Z czego jest Pan szczególnie zadowolony?
- Z poziomu dyskusji społecznej jaką osiągnąłem. Je-
stem przekonany, że mieszkańcy odczuwają fakt mo-
jej otwartości na ich problemy. Każdego dnia spoty-
kam się z mieszkańcami.
Niedosyt?
- Czuję kiedy patrzę na poziom realizacji inwestycji,
ale pracujemy nad tym…

Życzymy powodzenia w realizacji dalszych za-
mierzeń. Dziękuję za rozmowę.

SP nr 2
      w   Sulejowie

BRD – Podklasztorze na podium!

W finale XXXVIII Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Piotrkowie wzięły udział 44 drużyny z ca-
łego województwa.  Odbył się on w piątek (8 maja) na
terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zawodnicy zmagali się w teście teoretycznym, pre-
zentowali swoje umiejętności podczas poruszania się
po miasteczku ruchu drogowego oraz w jeździe
sprawnościowej.

W kategorii szkół podstawowych na drugim miej-
scu podium znalazła się nasza Szkoła  Podstawowa
nr 2 im Królowej Jadwigi w Sulejowie reprezento-
wana przez: Adriana Pawlikowskiego, Bartłomieja Pa-
stuszka i Eryka Hałubka.

„Przed eliminacjami powiatowymi w Rozprzy bar-
dzo ciężko trenowaliśmy – wspomina Adrian Pawli-
kowski – cel był jeden, aby pokonać laureatów sied-
miu ostatnich lat. Wieść o tym, że zdobyliśmy mistrzo-
stwo powiatu i pokonaliśmy 12 drużyn nie przeszła
bez echa w naszej szkole i gminie. Otrzymaliśmy gra-
tulacje od wielu życzliwych nam osób m. in. od pana
radnego Sebastiana Gaika.

więcej zdjęć str. 12

Uskrzydleni zaczęliśmy przygotowania do kolej-
nego etapu na poziomie wojewódzkim. Nareszcie nad-
szedł ten dzień! W naszej kategorii startowały 22 dru-
żyny, a najsilniejszym rywalem był zespół z Koluszek.
Walczyliśmy z pełną determinacją i zdobyliśmy dru-
gie miejsce!

Nasze nauczycielki (panie Marta Piasta i Beata
Tarnawska) wiedziały, że daliśmy z siebie wszystko.

Dostaliśmy puchar i nagrody rzeczowe. Indywi-
dualnie zajałem 2. miejsce wśród 63. zawodników,
zaś moi koledzy uplasowali się kolejno: Bartek Pa-
stuszka – miejsce 6., a Eryk Hałubek – miejsce 7.”

Sukces naszych uczniów jest potwierdzeniem
starej prawdy, że „dla chcącego nie ma nic trudne-
go”. Wystarczy odrobina talentu i bardzo dużo pra-
cy, by zwyciężyć tam, gdzie przeciwnicy wydają się
nie do pokonania.

I. Cierlik i T. Sarlej

Bartłomiej
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W jednym z lutowych numerów tygodnika „Fakty – Sule-
jów” wyczytałem informację, iż w najbliższym czasie będą
sprawdzane poszczególne posesje m. innymi pod kątem czę-
stotliwości opróżniania szamb. Strachy na Lachy – pomyśla-
łem. Mieszkam w Sulejowie już ponad 20 lat, i jak do tej
pory nie słyszałem by pies z kulawą nogą pofatygował się
przeprowadzić takową kontrolę. Tajemnicą Poliszynela jest,
iż wielu naszych współobywateli bez obaw
korzysta z nieszczelnych zbiorników na nie-
czystości, które wsiąkają wprost do gleby. Co
bardziej przedsiębiorczy (i bezczelni) zamon-
towali pompy, którymi odprowadzali ścieki
np. do pobliskiego rowu. Oczywiście w trosce o ekologię!

A tu masz - obiecali i wykonali! W pierwszych dniach
marca odwiedziła mnie urzędowa komisja, która poprosiła
o okazanie dokumentu potwierdzającego fakt oczyszczenia
szamba w ostatnim czasie. Wreszcie jakieś konkretne działa-
nie w tej sprawie. Późno bo późno, ale zawsze to lepiej niż
wcale. Doceniając ten pozytywny krok, zrodziła się nadzieja,
że może doczekamy się urzędowych kontroli sprawdzających
co jest spalane w piecach grzewczych w okresie jesienno –
zimowym. A praktycznie co jest? Wszystko! Rezultat wiado-
my – bywają wieczory, iż wprost nie ma czym oddychać


5 marca na Podklasztorzu odbyło się zebranie miesz-

kańców osiedla mające na celu wybór Rady Osiedla i jej
przewodniczącego. Ten fragment spotkania przebiegł spraw-
nie i bez kontrowersji. Zdecydowaną większość głosów uzy-
skała p. Dorota Ząbecka. Gratulacje!

Przy okazji padły pytania o termin realizacji II etapu bu-
dowy ul. Zamkowej. No i niestety wiadomości w tej sprawie
nie są pocieszające. Pan Adam Stobiecki – radny z Podklasz-
torza, a jednocześnie przewodniczący Rady Miasta, przeka-
zał zebranym oficjalną informację, iż w 2015 roku II etap
budowy ulic na Podklasztorzu obejmie tylko ul. Romańską.
Przypomnieć trzeba w tym miejscu, że plan inwestycyjny na
2015 rok sporządzony przez poprzednią ekipę (przed wybo-

rami) obejmował obydwie ulice. Zatem co dalej z Zamkową?
Być może, ale to nic pewnego, wykonany zostanie jakiś jej
odcinek, pod warunkiem, że uda się coś zaoszczędzić z inwe-
stycji ul. Romańskiej. A jak nie, to ul. Zamkowa przejdzie na
dalsze okresy. Mało to pocieszające!

W zasadzie do obecnego stanu rzeczy powinienem już
dawno przywyknąć. W końcu 20 lat egzystowania w ta-

kich warunkach (w zależności od aury
i pory roku - błoto powapienne, tuma-
ny pyłu, co krok dziury i wyboje), są
codzienną „normalką”. Mimo wszyst-
ko, biorąc pod uwagę iż człowiek jest

specyficznym zwierzęciem, co oznacza, że ma nadzieję.
A ta jak wiadomo umiera ostatnia.

W poprzednim numerze „Suleja” piałem zachwyty nad
sprawną i jakościowo dobrą realizacją I etapu owej nie-
szczęsnej, jak się okazuje, ul. Zamkowej. Jakieś licho mnie
podkusiło, i zachciało mi się żartów. Stwierdziłem, że jak
znam życie, to nie jest pewne, iż II etap zostanie podjęty
niezwłocznie tj. w 2015 roku. Nie można wykluczyć wersji,
iż rzecz stanie się realnym faktem w roku przedwyborczym,
czyli  2018. No i wykrakałeś sobie sam Marcinie Dyndało -
żart przestał być żartem i coraz bardziej staje się realny.

P.S.  Powyższy tekst pisałem dwa miesiące temu. Kilka
dni temu czytam na stronie internetowej UM informację,
i własnemu oku niedowierzam! Realizacja II etapu Budo-
wu ul. Zamkowej ma być kontynuowana jeszcze e tym toku.
Koniec maja jest terminem granicznym na złożenie ofert do
przetargu na wykonawstwo inwestycji, zaś do końca wrze-
śnia br. rzecz ma być ukończona! Z takiego obrotu sprawy
wyciągam dwa wnioski. Pierwszy – „niech żywi nigdy nie
tracą nadziei”.  Drugi -  gdy połączy się siły na rzecz wspól-
nego interesu społecznego, to nawet sprawy zdawałoby się
niemożliwe, stają się możliwe. Pozostaje złożenie podzię-
kowań wszystkim tym, którzy przyczynili się do tak ważnej
decyzji dla wielu mieszkańców Podklasztorza.          

  AT

 ciekawostki
– z³oœliwostki

W pierwszym kwartale 2015 roku trwały wspólnie z Urzę-
dem Miejskim w Sulejowie prace porządkowe na terenie mia-
sta i gminy Sulejów. Miały one na celu przygotowanie po zi-
mie miejsc dla mieszkańców i turystów odwiedzających naszą
gminę. Odpady zebrano i posprzątano miejsca, tak by stały się
atrakcyjne i przyjazne dla ludzi.

Ze względu na liczne telefony, które dostajemy od
mieszkańców podajemy informacje, że składowisko miej-
skie jest nieczynne i nie wolno na jego teren wywozić od-
padów. Przywożenie odpadów będzie podlegało karze.
Dbałość o środowisko i jego przyszły wygląd zależy od
postępowania mieszkańców.

W kwietniu bieżącego roku nasi pracownicy brali
udział w akcji sprzątania brzegów Pilicy, która odbyła 24
kwietnia 2015 roku.

Od kwietnia nastąpiła również zmiana inkasentów na
targowisku miejskim pobierających opłatę targową.

Kwiecień to miesiąc zmian: nastąpiła obniżka wy-
sokości stawki za m3 wywozu nieczystości płynnych na
terenie miasta i gminy Sulejów ustalona Zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego Nr 12/
2015 z dnia 21.04.2015 r.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu
PSZOK mieszczącego się przy ul. Psarskiego. Jest on
czynny we wtorki od 10.00 do 18.00 i w soboty od 10.00
do 15.00. Przywozić selektywne odpady komunalne (bez-
płatnie) mogą tam mieszkańcy gminy, którzy mają pod-
pisaną deklarację w Urzędzie Miejskim na odbiór odpa-
dów. Do odpadów wlicza się: makulaturę, tworzywa
sztuczne, szkło opakowaniowe, szkło okienne, opakowa-
nia wielomateriałowe, baterie i akumulatory, foliowe opa-
kowania po nawozach, zużyty sprzęt  elektryczny i elek-
troniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opo-
ny, odpady ulegające biodegradacji, metale i złom, gruz
budowlany, popiół, przeterminowane leki.       

MZK

Prosto z MZK
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Decyzja wa¿na, ale niewystarczaj¹ca
W związku z pytaniami mieszkańców o ważność decy-
zji, zezwalającej na zbieranie odpadów, na terenie by-
łych Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Sulejowie,
wydanej, trzy lata temu, na wniosek przedsiębiorcy, zda-
niem Zarządu Powiatu Piotrkowskiego, decyzja była
i jest zgodna z prawem. Mimo, że decyzja przeszła cały
proces odwoławczy, w czasie którego podnoszono, że
władze powiatu wydały decyzję z rażącym naruszeniem
prawa, to zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Łodzi (z dn. 29.01.2013 r.), jak i orze-
czenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dn.
28.11.2014 r.), całkowicie oddaliły te zarzuty.
    Wydana przez Starostwo, w kwietniu 2012 roku,
decyzja od samego początku, jak podkreślał Zarząd
Powiatu Piotrkowskiego, nie pozwalała i nadal nie po-
zwala przedsiębiorcy na żadne działania, związane
z odpadami. Taką informację usłyszeli mieszkańcy
i władze gminy Sulejów na poniedziałkowym spotka-
niu, na które zaproszono sekretarza powiatu Ireneusza
Czerwińskiego. Jednocześnie sekretarz zapewnił, że
w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie nie toczy się
żadne postępowanie, które umożliwiałoby przedsię-
biorcy realizację zamierzeń.
    Mimo, że od stycznia 2013 roku zmieniły się prze-
pisy to nadal przedsiębiorca, aby mógł rozpocząć
działalność musi uzyskać inne - wymagane prawem
– decyzje. Jedną z nich jest decyzja środowiskowa,
ponieważ planowana przez przedsiębiorcę działal-
ność to przedsięwzięcie, mogące potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko. O wydanie decy-
zji środowiskowej, może ubiegać się, tylko i wyłącz-
nie, u Burmistrza Miasta Sulejowa. Decyzja, wyda-
na przez Starostwo, jedynie określiła warunki dla
przedsiębiorcy i nie uprawnia go do prowadzenia
działalności. Faktyczne decyzje, dające „czerwone”
lub „zielone” światło dla działalności, związanej ze
zbieraniem odpadów, podejmuje Wójt, Burmistrz,
Prezydent danej gminy.

Dziêki wspó³pracy wiêcej dróg
Obecnie - kanalizacja deszczowa i chodniki - wzdłuż
drogi powiatowej Rozprza – Jeżów, niebawem prze-
budowa 4,5 km odcinka drogi Moszczenica-Młynary-
Wolbórz, a następnie dwa mosty w miejscowości Łazy
na drodze Milejów-Lubień. Inwestycje drogowe, za-
planowane przez powiat piotrkowski w tym roku, robią
wrażenie. Zwłaszcza, że do każdej złotówki, przezna-
czonej na poprawę infrastruktury drogowej, samorząd
powiatowy pozyskał kolejne trzy. Stało się to dzięki
współpracy powiatu z samorządami gminnymi. Takie
partnerstwo przyczyniło się do uzyskania dofinanso-
wania, ze środków Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych (NPPDL) oraz z Ministerstwa
Transportu. - Tak dobrego roku dla inwestycji jeszcze
w historii powiatu nie mieliśmy – podkreśla wicesta-
rosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Środki, jakie samo-
rząd zarezerwował na 2015 rok, stanowią blisko 20%
budżetu powiatu i co ważne, na realizację tychże za-
dań nie bierzemy żadnych kredytów.
   Tymczasem sprzyjająca pogoda i przeprowadzony
wcześniej przetarg pozwolił na rozpoczęcie prac na dro-
dze Rozprza – Jeżów. Drogowcy są na etapie budowy
kanalizacji deszczowej i chodników, a następnie zajmą
się przebudową jezdni na odcinku prawie 5 km. Reali-
zacja tego zadania jest możliwa dzięki wsparciu ze stro-
ny gminy Rozprza kwotą 684 tysięcy złotych i gminy
Wola Krzysztoporska, która dołożyła 385 tysięcy zło-
tych. Powiat wyłożył ponad milion złotych, a pozo-
stałą część pozyskano z NPPDL w wysokości 2,1 mln
złotych. Łączny koszt inwestycji, która zakończy się
w połowie września, to 4 miliony 279 tysięcy złotych.
   Wkrótce utrudnień w ruchu, spowodowanych praca-
mi drogowymi, należy spodziewać się na drodze Mosz-
czenica – Młynary - Wolbórz. Po przetargu udało się
obniżyć szacowaną wartość zadania z 5,7 mln do 4,5
mln złotych. To zmniejszyło wkład powiatu do 1,1 mln
złotych, gminy Moszczenica do 735 tysięcy złotych,
a gminy Wolbórz do 397 tysięcy złotych. Na przebudo-
wę 4,5 km odcinka powiat pozyskał 2,2 mln złotych
z NPPDL. Na wykonanie robót firma ma czas do 15 li-
stopada. Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie cze-
ka, z ogłoszeniem przetargu na remont dwóch mostów,
w miejscowości Łazy gmina Rozprza, na decyzję Mini-
sterstwa Transportu o przyznaniu 50% dofinansowania
na realizację tego zadania. Lista rankingowa samorzą-
dów, które mogą liczyć na pieniądze z rezerwy Mini-
stra, znana będzie pod koniec maja.    Tymczasem sa-
morząd powiatowy przygotowuje się do nowego roz-
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dania środków unijnych, w ramach nowej perspektywy.
We współpracy z samorządami gminnymi w opraco-
waniu są dokumentacje techniczne kolejnych dróg po-
wiatowych, m.in. wspól-
nie z gminą Wola Krzysz-
toporska powiat przygoto-
wuje się do inwestycji na
9 km odcinku drogi Piotr-
ków – Jeżów.

Nowe lokum Warsztatów Terapii Zajêciowej
Dotąd puste, bo od pewnego czasu niewykorzysty-
wane, pomieszczenia w budynku internatu Zespołu
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go w Wolborzu, znów będą tętnić życiem. Zarząd Po-
wiatu Piotrkowskiego zaproponował Stowarzyszeniu
Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, przenie-
sienie do Wolborza, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Obecnie WTZ funkcjonują w budynku przy ul. Ku-
busia Puchatka w Sulejowie. Jednak w związku z pla-
nami inwestycyjnymi i remontem pomieszczeń, tak-
że tych, zajmowanych przez warsztaty, które zamie-
rza przeprowadzić nowy dzierżawca nieruchomości,
Zarząd Powiatu uznał za zasadne znalezienie nowej
lokalizacji dla podopiecznych WTZ.

Wskazanie na powiatowe mienie, jakie samorząd
posiada w Wolborzu, spotkało się z pełną aprobatą Sto-
warzyszenia. O szacunkowych kosztach adaptacji po-
mieszczeń, które wyniosą około 80 tysięcy złotych, wi-
cestarosta powiatu Piotr Wojtysiak poinformował rad-
nych na ostatniej sesji Rady Powiatu Piotrkowskiego.
- Uważam, że jest to dobre wykorzystanie zasobów, bo-
wiem budynek nie jest zamieszkany przez uczniów, a za-
tem będzie do pełnej dyspozycji warsztatów – wyjaśnił
wicestarosta, dodając, że atutem tego miejsca jest tak-
że malowniczy park. Zarząd Powiatu we współpracy
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrko-
wie i stowarzyszeniem rozważa uruchomienie kolej-

nej filii WTZ, w takim miejscu, aby zaspokoić potrze-
by mieszkańców Sulejowa oraz przyległych gmin. Bę-
dzie to jednak możliwe przy wsparciu samorządów
gminnych, zainteresowanych takim rozwiązaniem, jak
to w Bąkowej Górze, gdzie stworzono nową filię WTZ,
dzięki pomocy samorządu gminy Ręczno.

Warto dodać, że co roku na bieżące funkcjono-
wanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, samorząd
powiatowy przekazuje dotację w wysokości ponad
120 tysięcy złotych.

Zarz¹d Powiatu wybra³ nowego szefa PZOZ
Zarząd Powiatu Piotrkowskiego przychylił się do proś-
by Pawła Banaszka - dyrektora Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim -
o rozwiązaniu z nim, z dniem 30
kwietnia, umowy o pracę.
Uchwałę o przyjęciu rezygnacji
dyrektora, Zarząd Powiatu
podjął po zasięgnięciu opinii
Rady Społecznej PZOZ.
     Wicestarosta powiatu piotr-
kowskiego Piotr Wojtysiak, za-
pewnił członków Zarządu, że re-
zygnacja dyrektora nie stanowi zagrożenia dla zapew-
nienia ciągłości opieki medycznej. Jednocześnie wska-
zał na aktualnie realizowane działania, mające na celu
poprawę bazy lokalowej oraz wyposażenia, a tym sa-
mym zwiększenia konkurencyjności Powiatowego Ze-
społu Opieki Zdrowotnej (PZOZ). - Jest to szczególnie
ważne w perspektywie kontraktowania świadczeń zdro-
wotnych z NFZ, które odbędzie się na początku 2016
r.- podkreślał wicestarosta.
     Biorąc pod uwagę kryterium wiedzy, doświadcze-
nia i umiejętności niezbędnych dla zapewnienia cią-
głości pracy poradni i szpitala, na pełniącego obowiąz-
ki dyrektora wybrano Janusza Tamillę. Jako pracow-
nik Starostwa Powiatowego, przez kilka lat odpowie-
dzialny był m.in. za monitorowanie działalności
PZOZ, w kontekście potrzeb zdrowotnych mieszkań-
ców powiatu piotrkowskiego. W ocenie Zarządu Po-
wiatu posiada on udokumentowane, wszechstronne
doświadczenie zawodowe, w obszarze zarządzania
służbą zdrowia oraz właściwe kompetencje, pozwa-
lające na skuteczne i efektywne zarządzanie PZOZ.
     Obowiązki dyrektora Janusz Tamilla pełni od
1 maja 2015 r.

 Aneta Stępień
asystent prasowy, tel. 44 732 88 77
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ALHAMBRA

 6 stycznia w Święto Trzech Króli zorganizowano na
Placu Straży w Sulejowie Jasełka Uliczne.
 11 stycznia Miejski Ośrodek Kultury przy współpra-
cy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sulejowie wsparli
akcję Jurka Owsia-
ka. Liczba wolon-
tariuszy w tym
roku wyniosła 40 osób, byli to uczniowie z placówek
szkolnych z terenu gminy Sulejów. Zebrano: 7.601,36 zł.
16 stycznia w Szydłowie odbył się XIV Przeglądu Kolęd
i Pastorałek. Z uczestników zgłoszonych przez MOK w Su-
lejowie: Borys Bartłomiejczyk zajął I miejsce w kategorii kla-
sy 0-III, Marcelina Obin - II miejsce w kat. klasy IV-VI oraz
Ola Reszka – II miejsce w kat. gimnazjum.
 W okresie od 2 do 13 lutego 2015 roku w MOK-u od-
bywały się bezpłatne zajęcia dla dzieci z okazji ferii zimo-
wych. Atrakcji było co niemiara i zainteresowanie również
bardzo duże. Przez dwa tygodnie sulejowski MOK od-
wiedziło ponad 100 dzieci. W tym roku dla naszych pod-
opiecznych przygotowaliśmy warsztaty bibułkarstwa, ku-
linarne, pogadanki na zajęciach organizowanych przez
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT pod
nazwą: Zimowa Akademia Młodego Europejczyka.
W pierwszym tygodniu ferii zostały zorganizowane dwu-
dniowe warsztaty komiksu, na których można było się wy-
kazać się pomysłowością do tworzenia fikcyjnego bohate-
ra oraz własnego komiksu. W drugim dniu warsztatów
dzieci wymyślały logo MOK-u oraz rysowały karykatury
swoich kolegów i koleżanek. Oczywiście w trakcie ferii
nie zabrakło również zajęć ruchowych i dnia sportu. Dla
zwycięzców zostały rozdane drobne upominki oraz dyplo-
my. Na zakończenie ferii tak jak co roku został zorganizo-
wany bal karnawałowy dla dzieci. Organizatorem tegorocz-
nego balu było „Stowarzyszenie Sulejów Dla Pokoleń”.
 W dniu 15 lutego 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Sulejowie odbył się koncert z okazji Walentynek.
Na scenie sulejowskiego MOK-u wystąpił duet AN DREO
& KARINA wykonując włoskie przeboje znanej grupy AL
BANO & ROMINA POWER. Atmosfera była bardzo miła,
publiczność świetnie się bawiła we włoskim klimacie.
  MOK tak jak w latach ubiegłych, i w tym roku zorga-
nizował imprezę z okazji Dnia Kobiet. Zainteresowanie
było ogromne, bowiem 8 marca o godzinie 18.00 do su-
lejowskiego MOK-u przyszło około 150 osób. Atrakcją
wieczoru tegorocznej imprezy był koncert znanego ze-
społu disco polo AFTER PARTY. Po występie zespołu
uczestnicy imprezy mogli wspólnie pośpiewać karaoke.
Ostatnim punktem wieczoru była dyskoteka, którą po-
prowadził DJ Bartek Wilczyński.
 Przegląd Palm i Pisanek Wielkanocnych stał się już tra-
dycją w sulejowskim MOK-u. I tak w tym roku odbył się
już X Przegląd wyrobów wielkanocnych. Do Przeglądu
zgłosiło się 10 placówek oświatowych i wychowawczych
z terenu Gminy i Miasta Sulejów. Na Sali zrobiło się kolo-

.rowo i świątecznie. Pani Dorota Jankowska Zastępca Bur-
mistrza Sulejowa przewodniczyła tegorocznemu Jury.
Wraz Panią Małgorzatą Kociniak dyrektor piotrkowskie-
go Punktu Europe Direct oraz Panią Sylwią Klass dyrek-
tor sulejowskiego MOK oceniały starania, zaangażowa-
nie i wysiłki wychowanków tych placówek. Pracownicy
MOK dla wszystkich uczestników konkursu przygoto-
wali poczęstunek. Jury wręczyło nagrody i dyplomy za
udział wszystkim reprezentacjom placówek oświatowych.
Każde dziecko dostało drobny upominek.
W sobotę 25 kwietnia odbył się XI Powiatowy Prze-
gląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów w Woli
Krzysztoporskiej. Grupa taneczna działająca przy sule-
jowskim MOK-u „CZADERSI” zajęła III miejsce w ka-
tegorii zespoły taneczne w układzie do piosenek „ Do
you love me” i „Labamba”.
W weekend 25-26 kwietnia w Piotrkowie Tryb. odbył
się staż AIKIDO połączony z egzaminem na stopnie kyu
Polskiej Federacji Aikido. Sekcja AIKIDO działająca przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie zdawała na żółty
pas 12- kyu.                                            Sylwia Klass

„SZUKAŁEM WAS,
A TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE”
W dniu 21.04.2015 r. w sulejowskiej książnicy odbył
się coroczny konkurs recytatorski. W tym roku okazja
jest szczególna, upamiętnia on bowiem 10 rocznicę
śmierci Jana Pawła II, wielkiego Polaka, papieża i świę-
tego. Tytułem konkursu zostały słowa papieża wypo-
wiedziane w ostatniej godzinie Jego życia.

Człowiek ten swoją osobowością i bezprecedensową
postawą wpłynął nie tylko na obraz kościoła, ale także
dał świadectwo wielkiej wiary i miłości bliźniego. Pod-
czas pontyfikatu Jan Paweł II nieprzerwanie przypo-
minał o duchowej sile dzieci i młodzieży oraz ich wraż-
liwości na miłość. Papież nigdy nie stronił od kontaktu
z najmłodszymi, wręcz zawsze był przez nie otaczany.
Mówił, że dziecko jest źródłem nadziei, wiosną życia
oraz zadatkiem na przyszłość każdej ojczyzny. Chcąc
upamiętnić ten aspekt pontyfikatu dzieci recytując po-
ezję papieża pragnęły oddać Mu hołd oraz wdzięcz-
ność za pozostawioną spuściznę, która powinna być
dla nas drogowskazem życia.

Do konkursu zgłosiło się 22 uczestników. Jury wy-
łoniło laureatów, którymi zostali:

I miejsce – Natasza Bartłomiejczyk
II miejsce – Amelia Kołek, Julia Kołek
III miejsce – Kamila Szmich, Jan Zawadzki
Wyróżnienia: Oliwia Synderecka, Szymon Woź-

niakiewicz, Szymon Błaszczyk, Sebastian Zając,
Patrycja Krasoń.

 Wydarzyło się w MOK-u…

i Miejskiej Bibliotece Publicznej

 foto str.12



SULEJ  nr  62, maj`2015

– 14–

 

W młodości dowodził własną chorągwią w bitwie pod Chocimiem, stąd wojskowe określenie „za-
gończyk”. Następnie poszedł drogą duchownego i został biskupem.  Dla nas był przede wszystkim
opatem cysterskim w Sulejowie - Podklasztorzu. Zapamiętany został głównie jako fundator nowego
wystroju kościoła klasztornego, a przede wszystkim czterech marmurowych ołtarzy bocznych.

Postać
Stanisław Zaremba z Kalinowy pochodził z zamożnej

i szeroko skoligaconej rodziny szlacheckiej. Członkowie tego
rodu pełnili wysokie funkcje państwowe – wojewodów, sta-
rostów, kasztelanów. Jego ojcem był Marcin Zaremba, sta-
rosta grabowski, deputat radomski i poseł na sejm 1622,
1629 i 1633 r. (zm. w 1635r.), zaś matką Barbara Mińska,
córka podkanclerzego koronnego Stanisława Mińskiego.
S. Zaremba miał brata Marcina, późniejszego starostę gra-
bowskiego żonatego ze kasztelanką lubelską i starościanką
warszawską Urszulą Grzybowską, a także siostrę Dorotę
wydaną za szlachcica Jana Mączyńskiego. Prawdopodob-
nie był żonaty ze szlachcianką Zuzanną Przerembską, spo-
krewnioną z Maksymilianem Przerembskim, kasztelanem
sieradzkim i starostą piotrkowskim. Z archeologicznych wy-
kopalisk wiemy, że Stanisław był brunetem niskiego wzro-
stu i miał pociągłą, żółtą twarz.

Działalność świecka
W młodości odebrał gruntowne wykształcenie na uni-

wersytetach w Ołomuńcu w Czechach i Padwie we Wło-
szech. Po powrocie do kraju w zastępstwie ojca dowodził
własną chorągwią w zwycięskiej bitwie obronnej pod Cho-
cimiem w 1621 r. Później próbował zająć się „poprawą
Rzeczpospolitej”. Choć sam pochodził ze stanu szlachec-
kiego, to nie wahał się zwalczać swobód celnych szlachty
i mieszczan. Wypowiadał się także za ograniczeniem eks-
portu surowców oraz za rozwojem rzemiosła i handlu.
Kwintesencję swoich poglądów zawarł w opublikowanym
przez siebie dziele „Okulary na rozchody w Koronie i z Ko-
rony przez które jako w zwierciadle obaczyć każdy może
fortele i nieznośne zyski, zdzierstwa a łupiestwa kupieckie,
przy tym śrzodki i sposoby różne jako temu zapobieżeć i one
pohamować. Roku pańskiego 1623.” Niespokojne czasy nie
sprzyjały jednak rozmyślaniom, toteż w l. 1626-1629 S.
Zaremba na czele chorągwi uczestniczył w wojnie ze
Szwecją na terenie Prus Królewskich. Jego zasługi docenił
wkrótce król polski Władysław IV Waza, pozwalając prze-
jąć mu po ojcu starostwo grabowskie. W czasie bezkróle-
wia po śmierci Władysława IV był gorącym zwolennikiem

oddania tronu królewiczowi Karolowi Ferdynandowi Wa-
zie, ale po jego wycofaniu się na rzecz swego brata Jana
II Kazimierza wiernie służył nowemu królowi.

Kariera duchowna
Młodemu Stanisławowi marzyła się jednak kariera du-

chowna, dlatego w 1632 r. wystarał się u króla o nomina-
cję na opata klasztoru cystersów w Sulejowie, zrzekając
się starostwa na rzecz swego brata Marcina. Ponieważ żył
jeszcze poprzedni opat sulejowski Otto Schenking, S. Za-
remba pełnię władzy w klasztorze objął dopiero po jego
śmierci w 1637 r. i rządził nim z niewielkimi przerwami
do swej śmierci w czerwcu 1653 r.

23. IV 1646 r. został wyświęcony na biskupa kijow-
skiego po Aleksandrze Sokołowskim i przeniósł się na
Ukrainę. Niezgodnie z prawem, ale za pozwoleniem
króla Jana Kazimierza zatrzymał w swoim ręku opac-
two sulejowskie, którym w jego imieniu zarządzał przeor
Samuel Sobocki. Aby zalegalizować ten stan wystarał
się u papieża Innocentego X o zatwierdzenie wprowa-
dzonego w 1615 r. podziału majątku klasztoru sulejow-
skiego na „konwencki”, przeznaczony na utrzymanie
zakonników sulejowskich i „opacki”, przeznaczony na
utrzymanie opata.

Będąc biskupem kijowskim 23. V 1647 uznał za cu-
downy obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej, za wstawien-
nictwem której sam został uzdrowiony. Wkrótce kult tego
obrazu rozpowszechnił się na tyle, że klasztor karmelitów
bosych w Berdyczowie powszechnie zaczęto nazywać
ukraińską Częstochową. Próbował też nawracać prawo-
sławną ludność na wiarę katolicką, za pomocą misjonarzy
apostolskich, ale w 1648 r. powstanie Kozaków pod wodzą
Bohdana Chmielnickiego spowodowało, że musiał opu-
ścić na zawsze swój biskupi stolec. Na pocieszenie otrzy-
mał od króla tytuł opata benedyktynów w Sieciechowie,
gdzie być może zamieszkiwał przez jakiś czas.

Mecenas sztuki
S. Zaremba ofiarował liczne wota na rzecz klasztoru

w Berdyczowie oraz uposażył kolegium jezuickie w Kro-
śnie. Jednak najwięcej zawdzięcza mu nasz cysterski ko-

nasze sylwetki...

                              Zagończyk biskupem
                                                          czyli

Stanisław Zaremba z Kalinowy (1601-1653)
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ściół pw. Św. Tomasza w Sulejowie – Podklasztorzu, któ-
ry otrzymał od niego niemal kompletne wyposażenie. Jego
fundacji są odrestaurowane ostatnio wg projektu Jarosła-
wa Stępowskiego organy z 1644 r. z figurą Matki Boskiej
Apokaliptycznej na pozytywie (umieszczone na chórze)
wraz z ozdobną balustradą. Ponadto S. Zaremba sprawił
do sulejowskiego kościoła cztery ołtarze: pierwszy – o. pw.
Matki Boskiej Pocieszenia z Dzieciątkiem Jezus z 1643 r.
(umieszczony na lewo pod chórem), drugi – o. pw. Św. To-
masza Kantauryjskiego z 1644 r., trzeci – o. pw. Św. Bene-
dykta z 1645 r. (przy trzecim filarze po prawo) oraz czwarty
– o. pw. Św. Bernarda z 1646 r. (przy drugim filarze na
lewo). Zlecił wykonanie wielu obrazów o tematyce religij-
nej, z których część zachowała się do naszych czasów
(oprócz obrazów zachowanych w ołtarzach były to obrazy
m. in. Św. Rodziny, Przemienienia Pańskiego, komplet ob-
razów przedstawiających świętych i osoby zasłużone dla
zakonu cystersów – Św. Stanisława, Św. Alberyka, Św.
Mechtykla cystersa i inne, komplet portretów ludzi o szcze-
gólnych zasługach dla opactwa w Sulejowie, tj. ks. Kazi-
mierza Sprawiedliwego, ks. śląskiej Jadwigi, ks. Leszka
Czarnego, ks. Konrada Mazowieckiego, ks. Ziemowita,
ks. Bolesława Sandomierskiego, biskupa Piotra Śreniawi-
ty i inne). Za jego rządów w kościele wmurowano płytę
nagrobną opata sulejowskiego Arnolfa Uchańskiego, grun-
townie odmalowano jego wnętrze, a w prezbiterium na-
malowano postacie apostołów. Prawdopodobnie sprawił
też nowe renesansowe ławki w kościele – tzw. stalle, po
których do naszych czasów zachowało się jedynie kilka
drewnianych lwów.

Piastując urząd senatora Rzeczpospolitej, S. Zarem-
ba zmarł niespodziewanie w wieku 52 lat i został po-
chowany w kościele sulejowskim, który tak hojnie ob-
darzył. Spoczywa w krypcie pod marmurową płytą, znaj-
dującą się u stóp ufundowanego przez sie-
bie ołtarza św. Benedykta. Pochowany
skromnie, w fioletowym płaszczu, bez in-
sygniów i ozdób.

Wybrana bibliografia:
Encyklopedia Pow. t. 28, W-wa 1868, s. 325, h. „Zaremba Stanisław”,
Herbarz polski Kaspra Niesieckie-
go, t. I-X, Lipsk 1839-1846, t. X,
s. 88-89, h. „Zaremba”.
W. J. Rudowski, Historia
Polska od śmierci Władysła-
wa IV aż do pokoju oliwskie-
go, t. I, Petersburg – Mochy-
lew 1855, s. 243.
M. R. Witanowski, Prze-
wodnik po dawnym opac-
twie cystersów w Sulejowie,
Piotrków Tryb. 1910.
J. Wiśniewski, Przewodnik po opac-
twie cystersów w Sulejowie, 1913.

Jeden z ołtarzy ufundowanych przez Zarembę 

marzec 2010 r.
Krzysztof Bojarczuk

C U K R Z Y C A
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Tereno-
we w Sulejowie zorganizowało w dniu 18 kwietnia
spotkanie wielkanocne.

Wszyscy przyszli uśmiechnięci i zaangażowani w or-
ganizację imprezy: panie w przygotowanie potraw, pa-
nowie w zaopatrzenie. Łączy ich choroba – „cukrzyca,
niechciana przyjaciółka na całe życie”. Przybyli też za-
proszeni goście: burmistrz Wojciech Ostrowski, radny
Ireneusz Kuczyński, ks. proboszcz Leszek Druch i przed-
stawiciel naszej redakcj i (foto str. 12). T.Sarlej

Mija piêæ lat jak patronką naszej Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie została Kró-
lowa Jadwiga. Wybór tej postaci był dowodem na to, że
przeszłość nie jest jedynie zamkniętą kartą w rozwoju naro-
du i państwa a źródłem ponadczasowych wartości.

Królowa Jadwiga otaczana była wielką czcią już za
życia, ze względu na niezwykłą pobożność, pomoc potrze-
bującym, ofiarną służbę Ojczyźnie, docenianie wiedzy i po-
trzeby kształcenia.

W ciągu tych minionych pięciu lat uczniowie pozna-
wali postać patronki na podstawie legend, filmów,  uczest-
niczyli w konkursach; a starsi uczniowie poznawali ele-
menty z historii  Jagiellonów.

W czasie tych pięciu lat zżyliśmy się z obrazem Królowej
Jadwigi na sztandarze szkoły, który towarzyszy nam podczas
ważnych uroczystości, mamy drzewo genealogiczne rodzi-
ny Jadwigi, piękny obraz z jej postacią w rodowych barwach,
kolorowy portret w kamieniu przed szkołą. W naszych zbio-
rach posiadamy regalia tj oznaki władzy królewskiej: koro-
nę, jabłko i berło wykonane przez ojca jednego z uczniów.

Przygotowujemy się do piątej rocznicy nadania szko-
le imienia Królowej Jadwigi poprzez konkursy. Jednak
najważniejsze pozostaje przesłanie jej życia: „Nie dla
siebie nam żyć należy”, które rozwijamy podczas poga-
danek, lekcji, czy wycieczek.

W imieniu organizatorów nauczycielka  Dorota Sadowska

Punkt KonsultacyjnyUzaleśnień
w Sulejowie przy ul. Targowej 20 (Ośrodek Zdrowia)
świadczy usługi z zakresu konsultacji terapeutycznych dla
osób uzależnionych, współuzależnionych (ponoszących
skutki picia bliskiej osoby), osób doświadczających prze-
mocy oraz sprawców przemocy. Prowadzi również kon-
sultacje z psychologiem oraz porady prawne.
Dyżury specjalistów:
Środa 14.45 – 17.45 dyżur psychologa
Piątek 16.30 – 18.00 dyżur terapeuty uzależnień
Wtorek 15.00 – 17.00 dyżur prawnika (drugi i czwar-
ty wtorek miesiąca)
Piątek 18.00 – 20.30 grupa wsparcia prowadzona
przez terapeutę uzależnień lub psychologa
Wtorek 18.00 – 21.00 spotkania AA (Grupa „Świt”)
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BRYD¯
Już 12 raz brydżyści z Sulejowa zagrają o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Sulejowie. Zawody
w tym roku odbędą się w dniu 21 czerwca w Miejskim
Ośrodku Kultury. Oprócz sulejowian (sekcja liczy oko-
ło 20 osób) w zawodach uczestniczą zazwyczaj zawod-
nicy z Piotrkowa, Opoczna, Bełchatowa, Tomaszowa
Mazowieckiego i Wolborza. Rozgrywki te odbywają się
w ramach ‘Dni Sulejowa”. W tym roku na pewno nie
zagra z nami nasz kolega
Bogdan Czerwiński, który
odszedł do lepszego świata
w dniu 31 X 2014 roku.

„Zawsze podchodził
z wielką pasją do brydża,
- wspomina córka Sylwia
Klass – każde niedzielne
popołudnie spędzał
z przyjaciółmi oddając się
swojej pasji; nawet jego
ukochane wnuczęta będą-
ce „oczkiem w głowie”,
wiedziały, że w niedzielę
dziadek gra w brydża.
Rozgrywki te wywoływały
u Taty dużo emocji, zawsze
bardzo przeżywał wszystkie turnieje, a radość w jego

oczach, kiedy to Sulejów wy-
grywał była nie do opisania.
Przed oczami mam widok
Taty z pucharem dla najlep-
szej pary turnieju (zdjęcie
obok), który kiedyś udało mu
się zdobyć wraz z jego bry-
dżowym partnerem Maria-
nem Laszczykiem.”

W naszej sekcji brydżowej
pamiętamy Bogdana optymi-
stycznie nastawionego do
świata i ludzi, o pogodnym
usposobieniu, ale i perfekcjo-
nistę przy brydżowym stoliku.

Nasza sekcja brydża sportowego ćwiczy swoje
umiejętności w MOK-u w okresie od października
do kwietnia i sprawdza je w meczach z Wolborzem
dwa razy w roku. W ciągu minionych lat zwyciężali

Wolborzanie jak i Sulejowianie. Ostatnio 19 kwietnia
w Wolborzu wygrali zawodnicy z Sulejowa, po bar-
dzo wyrównanym meczu, wynikiem 135:119.

Zawodnicy reprezentujący nasze miasto to: Grze-
gorz Machała, Teresa i Zbigniew Sarlej, Władysław
Kobżyński, Marek Migała, Andrzej Urbańczyk, Ma-
rian Laszczyk, Krzysztof i Henryk Różyccy, Jacek Za-
torski, Włodzimierz Pomykała i Tadeusz Przybylski.

Zbigniew Sarlej

BIEG PIASTOWSKI
Przy pięknej wiosennej pogodzie, mieszkanka Pod-
klasztorza Pani Krystyna Rudzka wystartowała w VIII
Biegu Piastowskim  na dystansie 21, 097 km. Na sta-
dion im. Inowrocławskich Olimpijczyków przybiegła
rekordowa liczba zawodników. Półmaraton ukończyło
około 700 osób. Pani Krystyna Rudzka w swojej kate-
gorii K50 przy silnej konkurencji zajęła bardzo dobre
4 miejsce. Najlepsi zawodnicy biegów półmaratonu
odbierali nagrody m.in.
z rąk najwybitniejszej pol-
skiej lekkoatletki i siedmio-
krotnej medalistki olimpij-
skiej – Ireny Szewińskiej.

Serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za promowa-
nie Sulejowa na arenach
sportowych w kraju.

Sławomir Rybak




