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

Mili Moi,
Powakacyjny numer musi zawierać jeszcze wspomnienia mijającego lata, dlatego prezentujemy zdjęcia
z konkursu, relacje z imprez plenerowych i innych „pomysłów na wakacje”.
Rozpoczął się kolejny rok szkolny, zatem parę zdań o tym jak skutecznie i przyjemnie zdobywać wiedzę.
Wrzesień to również smutna rocznica dla Polski - wspomnienie wybuchu II Wojny Światowej, a dla
Sulejowa rocznica bombardowania 4 września 1939 roku. Pochylmy więc głowy w zadumie...

Teresa Sarlej

I miejsce w konkursie „Gmina Sulejów w Ujêciach”  - „Mostek na Luci¹¿y w Przyg³owie”  pana Artura Popio³ka  -str. 3

Matematyka - oswoić królową, Wspaniali szóstoklasiści
II Konkurs Fotograficzny, (najlepsze zdjęcie poniżej)
UM - wiadomości
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OSWOIÆ KRÓLOW¥
Po co i jak uczyć się matematyki? Pytanie to

po wakacjach zadają sobie uczniowie i ich rodzi-
ce, bo jednym z ważniejszych szkolnych przed-
miotów jest właśnie królową nauk. Świat dzieli
się na ludzi, którzy za tą królową przepadają
i tych, którzy nie znoszą jej bardziej niż czego-
kolwiek innego.

Nie sposób odnaleźć drugą tak wszechstronną,
a jednocześnie przejrzystą naukę. W przeciwieństwie
do innych dziedzin, matematyka się nie dezaktualizu-
je, a co zostanie udowodnione, pozostaje niezmienne.
Postęp nie kasuje dotychczasowych odkryć matema-
tycznych, jak robi to w przypadku wielu innych nauk.

Bez matematyki nie byłoby powszechnie znane-
go nam cywilizowanego świata. Niemożliwe byłoby
zbudowanie samolotu, wysłanie człowieka na księ-
życ czy skonstruowanie komputerów.

To prawda – powiedzą jej przeciwnicy - ale tylko
nieliczni budują samoloty! Po co zatem uczyć matema-
tyki wszystkich? Otóż w kształceniu matematycznym
nie chodzi o konkretną wiedzę, a bardziej o pewne
umiejętności przydatne w życiu codziennym, np. obli-
czanie podatku, odległości między miastami, sprawdze-
nie reszty w sklepie. Matematyka kształci dokładność,
precyzję i porządek w wyrażaniu myśli potrzebnej do
współpracy z innymi ludźmi -kształci wytrwałość i sa-
modzielność w pokonywaniu problemów.

Matematyka nie jest nauką, której można nauczyć
się na pamięć, tak jak np. historii. „Królową nauk”
trzeba zrozumieć...

Matematyka każe ci myśleć i to jeszcze według
określonych reguł. A te reguły rządzą całym świa-
tem, nie tylko jego ścisłą częścią. Nawet w sztuce
takie pojęcia jak harmonia, proporcja czy rytm mo-
żemy określić matematycznie. A przecież są to poję-
cia zaczerpnięte z plastyki. W muzyce na przykład
używamy całych nut, półnut, ćwiartek itp., czyli zwy-
kłych ułamków.

Wiele ludzi jednak nie lubi matematyki i dlatego
jej nie umie, a nie umie, bo nie lubi… i koło się za-
myka. Powstaje zatem najważniejszy problem: jak
uczyć matematyki.

Podstawy daje już dom rodzinny w okresie
przedszkolnym. Wielu z nas mówi dziecku o lite-
rach i słowach. Czytamy dzieciom książki na do-
branoc. Uczymy je czytać swoje imię. Pomagamy
im odszyfrować nazwy w sklepach, czy na ulicach.
Ale czy mówimy o liczbach, ułamkach zwykłych,
dziesiętnych czy procentach?

Używajmy liczb opowiadając dziecku o zwykłych
wydarzeniach. Mówmy, która jest godzina, ile minut
zostało do ulubionej bajki, ile stron książki przeczyta-
liśmy, a ile zostało do końca.

Największa odpowiedzialność w nauczaniu mate-
matyki ciąży na szkole podstawowej. Zaniedbania z te-
go okresu trudno jest naprawić w następnych etapach
kształcenia. Jest to pierwszy przedmiot ścisły, które-
go uczą się dzieci. Jego nauka rozwija umiejętność
logicznego myślenia i „otwiera bramę” do zdobycia
wielu zawodów. Matematyką posługują się psycholo-
gowie, geografowie, prawnicy i całe rzesze przyrod-
ników i genetyków. Nie można sobie wyobrazić inży-
niera czy informatyka bez dobrego przygotowania
matematycznego.

Dlatego dyrektorzy starają się zwiększyć ilość lekcji
matematyki, bo niestety ministerstwo przydziela ich
zbyt mało. Wiedza nie utrwalona szybko „wyparowu-
je” z głów i w kolejnych klasach tworzą się zaległości.
Szkoły szukają więc dodatkowych zajęć z logicznego
myślenia. Jako przedmiot wybiera się np… brydża. Gra
ta kojarzy się czasem z kartami i grą o pieniądze. Nic
bardziej mylnego - to przede wszystkim gra logiczna,
matematyczna i ucząca myślenia. To również sport,
w którym odnajdą się umysły ścisłe.

Do sztandarowych gier logicznych zaliczamy bry-
dża, szachy i warcaby. Mają one różny stopień trud-
ności. Mówiąc obrazem szkolnym: w przedszkolu –
warcaby, szachy zaczynamy uczyć w wieku 5-6 lat,
a w gimnazjum – brydż. Za pomocą tych gier można
swoje szare komórki ćwiczyć przez całe życie.

W naszej szkole wybraliśmy szachy – mówi dyrek-
tor jednej z warszawskich szkół podstawowych - jako
główne narzędzie nauki logicznego myślenia oraz
ćwiczenia koncentracji. Wprawdzie naukę logicznego
myślenia można realizować na wiele innych sposo-
bów, także na lekcjach języka polskiego czy rysunku,
jednak zasadnicze znaczenie ma tutaj mechanizm ry-
walizacji zawarty w grach.

Innym sposobem na poszerzanie wiedzy matema-
tycznej jest organizowanie konkursów matematyczno
– logicznych, od etapu szkolnego aż po międzynaro-
dowy np. KANGUR MATEMATYCZNY.

Panuje rodzaj społecznego przyzwolenia na nie-
znajomość matematyki.

Zastanówmy się czy to wstyd nie znać Sienkiewi-
cza, ale już nie wstyd nie umieć obliczyć procenta?
Przecież jedno i drugie jest powodem do wstydu!

Pomyślmy o tym w nowy roku szkolnym, aby kró-
lowa nauk nie sprawiała żadnych kłopotów.

Teresa Sarlej
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SP nr 2
      w   Sulejowie

Wspaniali szóstoklasiœci

Gmina Sulejów może mieć powody do dumy, po-
nieważ placówka z naszej gminy – Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 im Królowej Jadwigi - uzyskała bardzo wy-
soki wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty. Jest to naj-
wyższy wynik spośród wszystkich szkół Powiatu
Piotrkowskiego i miasta Piotrków. Jednocześnie jest
to dla nas również historyczny sukces w skali woje-
wództwa łódzkiego, w którym  do sprawdzianu przy-
stąpiło ponad 21 tys. uczniów z 877 szkół.

Wynik naszej szkoły daje 3. miejsce w woje-
wództwie.

Uczniowie naszej szkoły uzyskali 82,7% w tym:
• 83,3% - z jęz. polskiego (nauczycielka Izabela

Cierlik), to wynik o 10,3% powyżej średniej krajowej
• 82% - z matematyki (nauczycielka Teresa Sar-

lej), to wynik aż o 21% powyżej średniej krajowej
• 89,5% - z jęz. angielskiego (nauczycielka Monika

Środowska), to wynik o 11% powyżej średniej krajowej.
W tym roku egzamin ten po raz pierwszy został

podzielony na przedmioty: język polski, matematykę
i język obcy.

Tak wysoki wynik naszych szóstoklasistów nie jest
przypadkiem, włożyli oni w swoją naukę ogrom pracy
co potwierdziła wysoka średnia klasy na koniec roku.
Za to osiągnięcie uczniowie zostali nagrodzeni przez
Burmistrza Sulejowa. Listy Gratulacyjne otrzymali też
nauczyciele przygotowujący ich do sprawdzianu.

Sprawdzian po szkole podstawowej piszą obo-
wiązkowo wszyscy uczniowie klas szóstych. Jest to
ogólnopolski egzamin końcowy, który jest najważniej-
szym kryterium oceny pracy szkoły.

Dla ucznia z kolei wynik tego sprawdzianu jest fun-
damentem pod dalsze kształcenie ponieważ jest porów-
nywany z wynikami egzaminu gimnazjalnego i matury.

Mariusz Rutowicz

II Konkurs Fotograficzny
W wydarzenie 870 - lecia Sulejowa Stowarzyszenie

„Sulejów dla Pokoleń” wpisało się  konkursem fotogra-
ficznym zatytułowanym ”Gmina Sulejów w Ujęciach”

15 sierpnia 2015 roku na dziedzińcu opactwa oo cy-
stersów na Podlasztorzu w Sulejowie wystawiliśmy
galerię plenerową zdjęć konkursu fotograficznego”
Gmina Sulejów w Ujęciach”

Pierwsze miejsce w konkursie zdobył pan Artur Po-
piołek za zdjęcie „Mostek na Luciąży w Przygło-
wie”.(str.1). Drugie miejsce pan Paweł Wąs za zdjęcie
„Kuźnia w Witowie” (w kuźni tej nagrywano sceny do
serialu filmowego „Janka”). Trzecie miejsce zdobył pan
Przemysław Skrobek za zdjęcie „Widok na Pilicę i opac-
two cystersów z początku XII w. w Sulejowie”.

Do wyróżnionych prac wystawionych w galerii nale-
żały zdjęcia Niny Kołek, Michała Pęczka, Piotra Kraw-
czyńskiego, Wojciecha Domagały, Piotra Stobieckiego,
Marcina Karosa, Aleksandry Kowalskiej, Karoliny Mierz-
wy, Roberta Banaszczyka, Emila Barańskiego, Michała
Szelesta, Tomasza Sierackiego. Zdjęcia oceniane były przez
jury, którego przewodniczącą była pani Teresa Sarlej.

Tegoroczną galerię pokonkursową poszerzyliśmy
o prezentację osiągnięć artystycznych mieszkańców na-
szej gminy. Uświetnił ją swoimi pracami pan Marcin
Karos mieszkaniec Sulejowa, który zaprezentował pięk-
ne, tworzone przez siebie, ikony.

Jest to już II edycja konkursu, zamierzamy tworzyć
kolejne edycje, a w przyszłości stworzyć album zatytuło-
wany „Mapa Wyjątkowych Miejsc w Gminie Sulejów”.
zdjęcia str. 12 Stowarzyszenie Sulejów dla Pokoleń

Małgorzata Domosławska

Modlitwy
przydro¿ne

W muzeum Opactwa
Cystersów w Sulejowie zo-
stała przygotowana wysta-
wa pt. „Modlitwy przy-
drożne kapliczki w minia-
turach malarskich”.

Twórcą miniatur jest
Pani Anna Miszalska- Gą-
sienica z Warszawy. Pani

Anna jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych, gdzie studiowała w pracowniach prof. Lu-
dwika Maciąga, Stefana Gierowskiego, Romana Arty-
mowskiego. W kręgu zainteresowań autorki jest za-
równo krajobraz przyrodniczy, jak i kulturowy. Obra-
zy dokumentują często ginące już obiekty, takie jak wia-
traki, młyny wodne, zabytki drewnianej architektury sa-
kralnej i obronnej. c.d. str. 7 
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Minister Ochrony Œrodowiska Maciej Grabowski
i Wicemarsza³ek Sejmu El¿bieta Radziszewska
z wizyt¹ w Sulejowie

Minister Ochrony Środowiska Maciej Grabowski
i Wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska spotkali
się w poniedziałek 13 lipca 2015 r. z burmistrzem Sule-
jowa Wojciechem Ostrowskim. Spotkanie zostało zaini-
cjowane z uwagi na starania władz gminy o skierowanie
do realizacji projektu związanego z udrożnieniem partii
cofkowej rzeki Pilicy. Obecnie prace nad projektem o na-
zwie Makroniwelacja i rekultywacja zbiornika wodnego
Sulejów wraz z udrożnieniem partii cofkowej do km
159+300 są na etapie uzgodnień środowiskowych. Po
tych uzgodnieniach będzie możliwa realizacja zadania
w terenie. Jak powiedział Minister Grabowski:, Projekt
jest wykonany, jest na ostatnim etapie uzgodnień, chce-
my go uruchomić jak najszybciej. Pieniądze są już przy-
gotowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
więc myślę, że to uzgodnienie zostanie podjęte w ciągu
kilku najbliższych tygodni”.

Wizyta Ministra Środowiska w Sulejowie jest wy-
nikiem intensywnych starań władz gminy.

Pani Marszałek podkreśliła: Burmistrz Wojciech
Ostrowski przygotował świetną prezentację, przygo-
tował informację dotyczącą wszystkich planów,
w związku z tym dziś wychodzimy z tego spotkania
uradowani, ponieważ wiemy, że nie ma już żadnych
wątpliwości, aby realizować tę inwestycję. Pozosta-
je jedynie kwestia dopełnienia wszelkich formalno-
ści, jeśli chodzi o dokumentację.

,,Œwiat na g³owie w Sulejowie”
,,Świat na głowie” to impreza sportowo-rozryw-

kowa, która zaskoczyła pomysłowością i różnorodnością.
Imprezę rozpoczął Maraton Wokół Jeziora Sulejowskie-
go, równocześnie w Barkowicach Mokrych Polski Zwią-
zek Wędkarski zorganizował zawody VIP SPINNING
czyli Sulejowskie zawody w łowieniu ryb z gwiazdami
m.in. Olgą Borys, Sylwią Wysocką, Elżbietą Jędrze-
jewską, Wojciechem Majchrzakiem, Janem Monczką,
Bartoszem Żukowskim, Mirosławem Jękotem i Macie-
jem Kowalewskim. Wędkarskie emocje urozmaicił po-
kaz fitness na plaży z Klubem Green Fit. Fani wędkar-
stwa  oglądali prezentację sprzętu wędkarskiego. W samo
południe parada jachtów zachwyciła zebranych na na-
brzeżu. Klub Żeglarski Ziemi Piotrkowskiej SZOT za-
prezentował wyjątkowe umiejętności swoich załóg.

Po południu na dziedzińcu Hotelu Podklasztorze na całe
rodziny czekało bardzo dużo atrakcji dla ducha i ciała.

Wieczorem przygotowano niecodzienny pokaz mody za-
tytułowany ,,Gwiazdy na Podklasztorzu” z udziałem m.in. Olgi
Borys, Olgi Bończyk, Sylwii Wysockiej, Elżbiety Jędrzejew-
skiej, Ewy Pacuły, Doroty Głowackiej Lesień, Wojciecha Maj-
chrzaka, Jarosława Jakimowicza i wielu innych. Celebryci pre-
zentowali nowatorskie kolekcje znakomitych projektantów:
Agnieszki Bonisławskiej, Anety Michalskiej i CHI CHI UDE,
reżyserią pokazów zajęła się Ewa Bujnowicz-Zelt.

Na koniec odbył się instrumentalny koncert zespołu
,,Czardasz Trio”. Powiewem świeżości i energii były
pokazy fitness ,,Klubu Green Fit”. Imprezę zakończył
recital Olgi Bończyk.

 Do¿ynki w £êcznie 2015
W niedzielę 13.09.2015r., jak co rok, uroczyście obcho-

dziliśmy  kolejne Dożynki organizowane przez Gminę Su-
lejów. W tym roku gospodarze i rolnicy zaprosili nas do
Łęczna, na boisko udostępnione przez tamtejszą  Szkołę
Podstawową, której dyrekcja i pracownicy zajęli się przy-
gotowaniem i przystrojeniem sceny.

Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą Dzięk-
czynną, polową, celebrowaną przez księdza proboszcza
Leszka Drucha. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste
otwarcie Dożynek. Starostowie Dożynek , którymi byli:
Jerzy Śliwa i Alina Kowalska przekazali chleb dożynko-
wy Burmistrzowi Sulejowa Wojciechowi Ostrowskiemu.
Następnie Burmistrz przywitał zaproszonych gości i zło-
żył życzenia wszystkim rolnikom.

Krótkie przemówienia wygłosili również Marszałek
Sejmu Elżbieta Radziszewska, Poseł Artur Ostrowski,
Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Marek Mazur, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam
Stobiecki. W imieniu Starosty Powiatu Piotrkowskiego
Stanisława  Cubały wystąpił Skarbnik Janusz Misztela,
natomiast Pana Posła  Roberta Telusa reprezentował
Radny pan Grzegorz Królik.

Kosze dożynkowe, wieńce zrobiły Panie z KGW: Łęcz-
na, Krzewin, Kurnędza i Łazów Dąbrowa, do wieńca śpie-
wały Panie z Kół:  Krzewiny, Łazy Dąbrowa.

Dużym zainteresowaniem oglądających cieszył się
,,Turniej Sołectw”. W turnieju I miejsce zajęli gospoda-
rze, drugie, drużyna z Przygłowa, trzecie drużyna z Wi-
towa Kolonii.

Następnie na scenę wkroczyły dzieci z zespołu ludo-
wego ,,Czerwone Jabłuszko”.

Powodzeniem cieszył się występ zespołu Skaner,
który przypomniał fanom swoje najlepsze piosenki.
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17 stycznia

Klimat Dożynek podkreślił
występ ,,Kapeli z Szaconkiem”.

Pod wieczór widzowie oglą-
dali pokaz multimedialny emi-
towany z okazji obchodów 870-
lecia Sulejowa i występ zwycię-
skiej drużyny w międzyszkol-
nym konkursie wiedzy histo-
rycznej i ekologicznej.

Na zakończenie odbył się
oczekiwany występ zespołu

łączącego muzykę dance z di-
sco polo ,,Sebii.”

Atrakcjami towarzyszący-
mi było darmowe wesołe mia-
steczko, wyśmienite potrawy
przygotowane przez KGW
z Gminy Sulejów, wystawy
okolicznościowe i różnorodne
stoiska handlowe.

DOŻYNKI

 76. Rocznica Bombardowania Sulejowa

Złote Gody - str.7

Gminny Spływ Kaja-
kowy - str.16 

,,Świat na głowie w Sulejowie”
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Poznaj Sulejów
Grupa młodych mieszkańców gminy Sulejów ,,Oddział

sulejowski", uzyskała dofinansowanie do projektu społecz-
nego w ramach konkursu "Grant na lepszy start w powie-
cie piotrkowskim" organizowanego przez Centrum OPUS.
Działania projektowe podzielone były na trzy etapy: spa-
cer z przewodnikiem, darmowy spływ kajakowy oraz gra
miejska dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na te-
renie gminy Sulejów i powiatu piotrkowskiego.

Pierwszy etap odbył się 12 lipca 2015 r.  Spacer z wy-
kwalifikowanym przewodnikiem to miły i pożyteczny spo-
sób na spędzenie niedzielnego popołudnia. Choć większość
z nas mieszka w Sulejowie od urodzenia, mało wiemy o na-
szym lokalnym dziedzictwie, więc pora to zmienić!

Gratulujemy ciekawego pomysłu i zachęcamy do śle-
dzenia  ich poczynań na facebooku

Dzieje Sulejowa
Z okazji 870 - lecia Sulejowa Urząd Miejski w Su-

lejowie wydał rocznicową publikację ,,Dzieje Sule-
jowa nad Pilicą 1145-2015” autorstwa Krzysztofa Bo-
jarczuka i Pawła Wąsa.

76. Rocznica Bombardowania Sulejowa
4 września 2015 r. obchodziliśmy 76 Rocznicę

Bombardowania Sulejowa, tradycyjnie hołd i kwiaty
poległym złożono pod pomnikiem ,,Cześć i chwała
bohaterom…” na Placu Straży w Sulejowie  oraz pod
zbiorową mogiłą w której pochowano poległych pod-
czas bombardowania, na cmentarzu w Sulejowie.

O 9.00 rano kwiaty upamiętniające bohaterów poległych
za naszą wolność złożyły delegacje szkół z  gminy Sulejów,
a o godzinie 17.00 Pani Dorota Jankowska, Zastępca Burmi-
strza Sulejowa, wygłosiła przemówienie nawiązujące do tra-
gicznych losów Sulejowa i jego mieszkańców.

Następnie kwiaty oraz hołd złożyli: Kombatanci,
Rada Miejska w Sulejowie
z przewodniczącym Adamem
Stobieckim, radny Powiatu
Piotrkowskiego Zbigniew
Sarlej, przedstawiciele Związ-
ku Emerytów Polskich, poczet
sztandarowy OSP w Sulejo-
wie oraz przybyli na uroczy-
stości mieszkańcy miasta
i gminy Sulejów.

O godzinie 18.00 odbyła
się uroczysta Msza Święta

celebrowana przez księdza proboszcza Leszka Dru-
cha w Kościele Św. Floriana w Sulejowie. Następnie
odbył się patriotyczny koncert w wykonaniu Roberta
Grudnia (organy) i Jerzego Zelnika (recytacje)

Chylimy głowy w wielkiej wdzięczności i szacunku
dla  patriotyzmu i poświęcenia ofiar II wojny światowej.

Gmina Sulejów na Mikserze Regionalnym w £odzi
W tym roku ta wspaniała impreza powróciła na ulicę

Piotrkowską i jak zawsze przyciągnęła tłumy osób od-
wiedzających i degustujących. Jest to jedna z najwięk-
szych imprez w województwie łódzkim, na którą corocz-
nie przyjeżdżają przedstawiciele miast, gmin, powiatów,
rzemieślnicy, twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich
oraz instytucje działające na obszarze województwa łódz-
kiego z zakresu kultury, nauki, gospodarki, turystyki czy
ochrony przyrody. Gmina Sulejów również miała okazję
zaprezentować swoje walory historyczne, kulturowe,
przyrodnicze i oczywiście kulinarne. Na stoisku można
było uzyskać informacje odnośnie miasta i Gminy Sule-
jów, jak i również foldery, mapy, publikacje, ksiązki oraz
gadżety reklamowe. Dla najmłodszych czekały puzzle,
gry, maskotki i europejskie kalendarze szkolne.

Na naszym stoisku można było zobaczyć również
piękną rzeźbę oraz porozmawiać z autorem - z twórcą
ludowym Panem Janem Milczarkiem, który na co dzień
mieszka w Białej. Spod jego ręki wychodzą nie tylko
wspaniałe rzeźby, ale również ikony i obrazy.

Było coś dla oka i duszy, ale też znalazło się coś dla
ciała, bo przysmaki strażaka serwowali przedstawiciele
z OSP Sulejów. Placki strażaka, pajda strażaka i wiele in-
nych smakołyków cieszyły podniebienia odwiedzających.

Zbrodnie niemieckie na Ziemi £ódzkiej
w czasie II wojny œwiatowej.

Urząd Miejski w Sulejowie wspólnie z „Klubem
Historycznym im. Stefana
Grota Roweckiego” przygo-
tował wystawę autorstwa
IPN, zatytułowaną „Zbrodnie
niemieckie na Ziemi Łódz-
kiej w czasie II wojny świa-
towej”. Prezentowana wysta-
wa ukazuje zbrodniczą poli-
tykę okupanta niemieckiego
realizowaną w trakcie wojny
na obszarze województwa
łódzkiego.Maraton Wokó³ Jeziora Sulejowskiego -str.16

cd. str.7



SULEJ  nr  63, wrzesień`2015

 

– 7 –

Twórcy wystawy przyjęli na jej potrzeby szeroką defi-
nicję pojęcia"zbrodnie niemieckie", rozumiejąc pod nim
całość działalności okupanta niemieckiego zmierzającej
do pośredniej i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców
zajętych ziem. Na omawianym na wystawie obszarze moż-
na odnaleźć przykłady wszystkich rodzajów zbrodniczej
aktywności okupanta niemieckiego.

Władze państwowe oraz społeczeństwo podjęły się
po wojnie wysiłku na rzecz upamiętnienia ofiar zbrod-
ni. Na miejscach kaźni pojawiły się pomniki, powo-
łano specjalne instytucje, które z jednej strony zaj-
mowały się miejscami pamięci, z drugiej zaś popula-
ryzowały wiedzę na temat zbrodni niemieckich.

Wystawa była prezentowana do 2 września w świą-
tyniach na terenie naszej gminy.

Z³ote Gody
Złote Gody” to jubileusz obchodzony w naszej pol-

skiej tradycji szczególnie uroczyście. Obecność Jubi-
latów dowodzi, że dochowali oni, wbrew wszelkim
przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, bo przecież
miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie
niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem, cierpli-
wym znoszeniem, wiernym dzieleniem każdego suk-
cesu i każdego smutku.

W dniu 11.09.2015r. w obecności Burmistrza Mia-
sta Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego, z-cy Burmi-
strza Doroty Jankowskiej, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sulejowie Adama Stobieckiego, Radne-
go Sławomira Szczura oraz z-cy kierownika USC
w Sulejowie Małgorzaty Hamczyk 11 par z gminy Su-
lejów obchodziło Złote Gody. Pary obchodzące jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to:
Krystyna i Edward Włuka -Kałek
Alicja i Ryszard Prokop - Witów-Kolonia
Janina i Jan Pawlikowscy -Barkowice
Stanisława i Sławomir Ruszer -Sulejów
Stanisława i Jan Różyccy -Sulejów
Alina i Ryszard - Głowaccy Poniatów
Krystyna i Zenon Grzywacz -Podlubień
Teresa i Henryk Gielec -Sulejów
Genowefa i Kazimierz Żak -Koło
Krystyna i Marian Nowak -Sulejów
Zofia i Ryszard Sianos -Łęczno
Taka wytrwałość z pewnością zasługuje na uzna-

nie, dlatego też podczas uroczystości poza symbo-
licznym medalem Jubilaci otrzymali list gratulacyjny,
kwiaty i prezenty.

W środę 16.09.2015r., o godz. 18.00, w kościele
Św. Floriana w Sulejowie odbyła się uroczysta Msza
Święta za Jubilatów celebrowana przez Księdza Pro-
boszcza Leszka Drucha.

Sławomir Rybak

• W dniu 30 maja 2015 roku Miejski Zakład Komunalny
w Sulejowie wziął udział organizowanym w ośrodku An-
pol Dniu Dziecka przez Stowarzyszenie Młodzi Dla Sule-
jowa. Pani Teresa Podlewska doświadczona laborantka pro-
wadziła warsztaty na temat Oczyszczalni Miejskiej w Su-
lejowie. Dzieci podczas warsztatów wykonywały doświad-
czenia, zdobyły wiedze o zanieczyszczeniach środowiska,
rodzajach nieczystości stałych i ich segregacji. Po warszta-
tach odbyły się zgadywanki i konkursy, w których dzieci
wykazały się ogromną wiedzą na temat ekologii.
• W czerwcu, lipcu i sierpniu MZK wykonywało pracę
na rzecz społeczności lokalnej. Pracę remontowe były pro-
wadzone w Przedszkolu w Przygłowie i Poniatowie,
w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Sulejowie.
• Na terenie miasta i gminy Sulejów są montowane nowe
wiaty przystankowe, które zastąpią stare. W nowych
wiatach wstawiane są ławki, które montowane będą rów-
nież na terenie gminy Sulejów.

Nieczystości stałe
• Od dnia 17.08.2015 r. odpady z terenu miasta i gminy
Sulejów odbiera firma EKOM Kielce.
• Worki na odpady selektywne zostawiane są przed pose-
sjami w dniu zbiórek oraz są dostępne w biurze MZKprzy
ul. Koneckiej 46 lub ul. Rynek 1, oraz UM w Sulejowie.
• Podmioty gospodarcze zobowiązane są do podpisania no-
wych umów na wywóz odpadów komunalnych. Nie podpi-
sanie umowy oznacza brak wywozu nieczystości stałych.
• Nowe harmonogramy wywozu nieczystości oraz termi-
ny zbiórki wielkogabarytów zamieszczone są na tablicach
w MZK oraz stronach mzk.sulejow.pl i www.sulejow.pl.

Prosto z MZK

 Obrazy te są pełne emocji i wzruszenia przełożone
na barwy i formy, które nie tracą swych wartości doku-
mentacyjnych, są nośnikiem prawdy o bacznie obser-
wowanym świecie. Na wystawie obrazy przedstawiają
kapliczki z całej Polski np. Świętokrzyskie, Bieszcza-
dy, Mazowsze, Dolny Śląsk, Podhale, Podlasie.

Do kulturowej funkcji kapliczek należą obrzędy i zwy-
czaje uprawiane przez ludność samorzutnie lub wpro-
wadzone przez kościół. Odprawianie modłów majowych,
zbieranie się przed niedzielną mszą, święcenie ziela na
Matkę Boską Zielną, święcenie pól, zwyczaje związane
z pogrzebami we wsiach odległych od świątyni czy cmen-
tarza oraz świąteczne dekorowanie kwiatami, wieńcami
i wstążkami, są do dziś żywymi obyczajami w wielu re-
gionach. Polski. Kościół traktował ich budowę za waż-
ny element pogłębienia religijności ludu.

Obrazy są piękne, można również je kupić. Wystawa
czynna do końca października.

Zofia Gwarda

Modlitwy przydro¿ne    c. dalszy ze str.3
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 ciekawostki
– z³oœliwostki

Z dawien dawna wiadomo, że nic tak człowieka nie
cieszy jak możliwość przyłożenie złośliwej łatki bliźniemu
A tu klops! Nie mam powodu by się do czegoś odnieść
negatywnie. Więc nie mam dobrego humoru! Bo jakże
można cieszyć się z faktu, że jak tak dalej pójdzie, to będę
musiał zrezygnować z części tytułu tej rubryki, czyli „zło-
śliwostek”. Zatem (póki co) pozostańmy przy pozytywach.

Z uznaniem należy odnotować, iż z okazji rocznicy –
870 lat Sulejowa, ukazała się w sierpniu br. broszura au-
torstwa Krzysztofa Bojarczuka i Pawła Wąsa zatytułowa-
na „Dzieje Sulejowa Nad Pilicą” 1145 – 2015”. Opraco-
wanie liczy 46 stron i jest opatrzone licznymi współczesny-
mi oraz archiwalnymi fotografiami. Zatem mamy sukces
gdy chodzi o wydawnictwa popularyzujące dzieje nasze
miasta? Moim zdaniem i tak i nie. Tak – bowiem jest to
pierwsza próba (od 44 lat! – kiedy to w 1971 roku ukazało
się opracowanie Jana Januszkiewicza – „Sulejów i Okoli-
ce”), profesjonalnego ujęcia zagadnie-
nia. Dotychczasowe wydawnictwa
(głównie foldery i druki reklamowe
oraz pojedyncze artykuły w prasie),
miały głownie charakter informacyj-
no – promocyjny A dlaczego nie? Wiadomo przecież, że
jedna jaskółka wiosny nie czyni. Omawiane wydawnictwo
aczkolwiek pożyteczne i z dawien dawna oczekiwane, nie
wyczerpuje współczesnych potrzeb. Nadal oczekuje się
wydania opracowania o charakterze monograficznym za-
wierającym kompleksowe i szerokie ujęcie zagadnień hi-
storycznych, kulturowych, etnograficznych, itp. Marzy mi
się by tak ujęta praca miała wysoki poziom edytorski. War-
to przy okazji wspomnieć, iż tego rodzaju wydawnictwa
już się ukazały - - np. dzieje miasta Wolborza. O ile mi
wiadomo w opracowaniu jest wydawnictwo na temat kasz-
telanii rozpierskiej.

A jednak – mała łyżeczka dziegciu do beczki miodu
– kartkując omawianą broszurę czytelnik nie znajdzie
informacji kto jest jej wydawcą. Nie ma rejestracji ISBN
oraz zastrzeżenia praw autorskich. Z faktu, iż praca za-
wiera wstęp autorstwa burmistrza Sulejowa p. Wojcie-
cha Ostrowskiego, domniemywać można, że wydawcą
jest Urząd Miasta i Gminy Sulejów.


 „Sulej” jest kwartalnikiem i z tego powodu wiele infor-

macji ukazuje się opóźnieniem. Mimo to mam nadzieję, iż
wiadomość o sukcesie naszego ziomka, Grzegorza Łubczyka
(jego sylwetkę zaprezentowaliśmy w przeszłości w jednym
z numerów Suleja), zainteresuje wielu Czytelników. 27 kwiet-
nia br.odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród
przyznawanych przez Towarzystwo Przyjaciół Śląska. Laure-
atami roku 2015 zostali znany kardiochirurg prof. Marian
Zembala (aktualny Minister Zdrowia), oraz Grzegorz Łubczyk,
To zaszczytne wyróżnienie Grzegorz Łubczyk otrzymał za
wieloletnią i wytrwałą popularyzację sylwetki Henryka Sław-
ka – Ślązaka, który wsławił się w czasie II wojny światowej
swą działalnością na Węgrzech na rzecz uratowania od nie-

chybnej śmierci ze strony hitlerowców ok. 5 tysięcy obywateli
polskich, zwłaszcza dzieci. Tym samym G.Łubczyk wpisał
się na do grona wybitnych laureatów tej nagrody, wśród któ-
rych znajdują się m. innymi Kazimierz Kutz - wybitny reżyser
twórca śląskiej trylogii filmowej, Lidia Grychtołowna - świa-
towej sławy pianistka, Jerzy Buzek – polityk, b. premier RP
przew. Parlamentu UE. Gratulujemy!


W ubiegłym roku mieszkańcy ulic – Zamkowa, Jagiel-

lończyka i Wczasowa na Podklasztorzu podjęli starania o po-
łożenie na tych ulicach instalacji gazowniczej. Złożono wów-
czas kilkanaście wniosków. Mimo to ( przyjmijmy umowną
nazwę - gazownia w Piotrkowie Trybunalskim), uznała, iż
inwestycja ta jest dla niej nieopłacalna i tym samym sprawa
została załatwiona odmownie. Jak się dowiadujemy aktual-
nie z pomocą postanowił przyjść Urząd Miasta i Gminy
w Sulejowie. Wyznaczono urzędnika – p. Jarosława Mille-
ra, który będzie pośredniczył w rozmowach pomiędzy miesz-

kańcami Podklasztorza a Gazownią. Jak infor-
muje pan J.Miller istnieje szansa na obniżenie
kosztów inwestycji dzięki ewentualnej dotacji
ze strony ochrony środowiska. Niemniej czyn-
nikiem decydującym będzie ilość zgłoszeń, któ-

ra wpłynie na jego ręce gdyż gazownia (co zrozumiałe), sta-
wia wymóg odpowiednio wysokiego poboru gazu głownie
do celów grzewczych. Oczywiście nikt nikogo nie zamierza
przymuszać do podjęcia pozytywnej decyzji, ale warto roz-
ważyć przynajmniej dwa aspekty sprawy. Po pierwsze –
stajemy się z roku na rok starsi. To oznacza, że opalając
nasze domy węglem musimy liczyć się wysiłkiem dowozu
tego paliwa do naszych posesji, składowania w piwnicach,
pracochłonnego wrzucania węgla do pieców, okresowego
czyszczenia urządzeń grzewczych, pozbywania się odpa-
dów czyli popiołu. Korzystając z gazu unikamy tych proble-
mów. Gaz jest wprawdzie droższy od cen węgla, ale warto
rozważyć czy przyłączenie naszej posesji patrząc perspek-
tywicznie nie będzie w sumie opłacalne. Po wtóre – Pod-
klasztorze przynależy do strefy ochronnej Zalewu Sulejow-
skiego pod względem ekologicznym. Obecnie czystość po-
wietrza na osiedlu jest wątpliwa. Powiedzmy wprost – zła.
I chodzi tu nie tylko o źródło zanieczyszczeń jakim jest wę-
giel. Po prosu – wielu mieszkańców, czy to z nieświadomo-
ści, czy też z źle pojętej oszczędności, spala w swych pie-
cach wszystko! Także śmieci i odpady. Aby się o tym naocz-
nie przekonać wystarczy przejść się w tzw. okresie grzew-
czym uliczkami osiedla.

W sejmie co rusz pojawiają się projekty ustaw zakazu-
jących korzystania w strefach ekologicznych  z źródeł
grzewczych o wysokiej emisji pyłów i substancji szkodli-
wych dla zdrowia ( w tym węgla). Można się spodziewać,
iż taka ustawa zacznie obowiązywać już w przyszłej ka-
dencji Sejmu. Czy musimy czekać jeszcze kilka lat by roz-
wiązać ten smrodliwy problem?

Wnioski o przyłączenie do sieci gazowniczej moż-
na składać do Referatu Infrastruktury UM - w po-
koju 15 A w terminie 31.10.2015 roku.                 AT
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U CYSTERSÓW

KONTYNUACJA

Fundamentalnie ważna w każdym nowocze-
snym państwie jest kontynuacja.

Mija już dziesiąty miesiąc od wyborów naszych no-
wych gminnych władz. Hasło „Czas na zmiany” w du-
żym stopniu stało się faktem. Stanowiska objęli nowi lu-
dzie, co jest normalne w demokracji. Zmienił się burmistrz
i radni, ale gmina pozostała ta sama. Dla stabilności życia
obywateli najważniejsze jest zachowanie ciągłości wła-
dzy. Wszak nowi rządzący biorą stanowiska z całym in-
wentarzem, czyli przejmują odpowiedzialność za gminę,
w tym za decyzje podjęte przez poprzedników. Głów-
nym gminnym dokumentem jest uchwała budżetowa,
a w niej oczkiem w głowie dział dotyczący inwestycji.

To co jest fundamentalnie ważne w każdym nowo-
czesnym państwie to kontynuacja. Nowa, demokratycz-
nie wybrana władza kontynuuje inwestycje poprzednika.

Z uznaniem odnotowuję, że w naszej gminie tak wła-
śnie jest! To dowód, że żyjemy w dojrzałej demokracji.

Jadąc ostatnio (15 września) rowerem po, rozko-
panej z powodu budowy, ul. Zamkowej ze wzrusze-
niem pomyślałam o pierwszym zebraniu mieszkań-
ców w roku 2011, na którym przegłosowaliśmy wy-
bór tej właśnie ulicy jako pierwszej do budowy.

Na mój wniosek wpisano do Budżetu na 2013 rok
inwestycję „Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej”.
Po długim procesie przygotowywania dokumentacji,
z pewnym poślizgiem, w 2014 roku wybudowano po-
łowę ulicy Zamkowej, a następną część zaplanowa-
no na 2015 rok.

Dziękuję Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, że re-
alizują ten budżet i inwestycja pod tytułem: „Budo-
wa ulicy Zamkowej i Romańskiej” dobiega końca.
Jednak marzenia się spełniają!

Nowe władze dokończyły również budowę placu
zabaw dla osiedla Podklasztorze i z przyjemnością moż-
na obserwować, że jest on ciągle w pełni wykorzystany.

A co dalej? Na 2016 rok budżet uchwalą już nowe
władze. Na naszym Podklasztorzu, mimo tak dużych in-
westycji drogowych, zostaje wciąż kilkanaście piaszczy-
stych ulic. W dalszym ciągu jest to najbardziej zanie-
dbane miejsce w naszej gminie pod
względem dróg. Ile z nich znajdzie się
w nowym budżecie? Ile lat zajmie jego
realizacja? Czekamy, może kolejne ma-
rzenie się spełni…

redaktor naczelna
Teresa Sarlej

Subiektywnym okiem bylej radnej…X Forum Szlaku Cysterskiego

Jubileuszowe X Forum Szlaku Cysterskiego odbyło
się w dniach 03 – 05.09.2015 r. Uczestników Forum
gościła ziemia zachodniopomorska – a dokładnie najda-
lej na zachód położone miasto Polski, Cedynia. Organi-
zatorzy, X Forum połączyli z wojewódzką inauguracją
Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie zachod-
niopomorskim. Naszą gminę i klasztor reprezentowali:
o. Augustyn Węgrzyn OCist, Pani Ilona Michalska pra-
cownik MOK w Sulejowie, Pan Paweł Wąs oraz moja
skromna osoba z ramienia Fundacji „Obiekt Zabytkowy
Opactwo Cystersów w Sulejowie”.

Uczestników Forum gościł hotel „Klasztor Cedynia”
oraz hotel „Margo” w Cedyni. W tym miejscu należy
wspomnieć, iż hotel „Klasztor Cedynia” to czterogwiazd-
kowy luksusowy hotel z 22. stylowo urządzonymi po-
kojami, znajdującymi się w dawnym, odrestaurowanym
z najwyższą starannością klasztorze cysterskim z 1266
r. w którym do 1611 r. żyły i pracowały siostry cysterki.
Po kasacie w 1555 r. klasztor cysterek przestaje istnieć.
Obiekt popadł w całkowitą ruinę trawiony pożarami
i działaniami wojennymi. W 1997 r. zrujnowany klasz-
tor przechodzi w prywatne ręce Państwa Aleksandry
i Piotra Hrynkiewicz. Po ośmiu latach trudnych prac re-
montowo – renowacyjnych
prastare mury ponownie
ożyły.

I dzień Forum – odbyło się spotkanie Rady Koor-
dynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce.

II dzień Forum – oficjalne otwarcie X Forum Szla-
ku Cysterskiego przy współudziale władz wojewódz-
kich, samorządowych i gminnych ziemi zachodniopo-
morskiej. Uczestników Forum powitał Wojewoda Za-
chodniopomorski Pan Marek Tałasiewicz, a następnie
Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów o. dr Piotr Choj-
nacki OCist z Opactwa w Mogile, Arcybiskup Metro-
polita szczecińsko – kamieński ks. Andrzej Dzięga oraz
burmistrz Cedyni Pani Gabriela Kotowicz.

Następnie po okolicznościowych referatach i uro-
czystym obiedzie zaproszeni Goście i Uczestnicy Fo-
rum udali się w podróż studyjną z przewodnikiem po
gminie Cedynia, która zachwyca estetyką, czystymi uli-
cami i zadbanymi kolorowymi elewacjami budynków.
Podróż rozpoczęła się w rezerwacie przyrody w miej-
scowości Bielinek na terenie Cedyńskiego Parku Kra-
jobrazowego zajmującego powierzchnię 75,5 ha. Re-
zerwat zlokalizowany jest na zboczach doliny Odry.
Można tam spotkać wiele chronionych gatunków ro-
ślin, a także jedyne w Polsce stanowisko dębu omszo-
nego utworzono w 1927 r.

ciąg dalszy na str.15
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Wspó³dzia³anie kluczem do maksymalnych
inwestycji na drogach

Efektywnie i racjonalnie przedstawiają się działania
powiatu piotrkowskiego, w zakresie modernizacji
i utrzymania dróg powiatowych. W ciągu najbliższych
5 lat samorząd powiatowy chce, przy maksymalnym wy-
korzystaniu środków zewnętrznych, odnowić ok. 130
km dróg. Nad opracowaniem konkretnych rozwiązań
systemowych pracował, powołany przez starostę po-
wiatu Stanisława Cubałę, zespół ds. modernizacji dróg.
Członkami zespołu byli, prócz członków Zarządu Po-
wiatu i pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, tak-
że radni powiatowi. Efektem tej pracy jest „Program
rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu
Piotrkowskiego w latach 2015-2020”. - Spośród 530
kilometrowej sieci dróg wyodrębniliśmy 16 odcinków
tzw. dróg strategicznych (204 km), 77 km zostało już
wykonanych, a pozostałe 127 km wymaga remontów -
wyjaśnił radnym, na ostatniej sesji Rady Powiatu, wi-
cestarosta Piotr Wojtysiak, który przewodniczył pracom
zespołu. - To właśnie na drogi strategiczne powiat w
pierwszej kolejności będzie aplikować o środki ze-
wnętrzne zarówno unijne, jak i krajowe. Wybraliśmy te
drogi, które są ważne komunikacyjnie, bo natężenie ru-
chu jest na nich największe i mają znaczenie dla roz-
woju gospodarczego regionu.

Realizacja celów, jakie stawia przed sobą powiat, czyli
pozyskania do każdej złotówki kolejnych trzech, popra-
wy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz właściwe-
go odwodnienia, nie będzie możliwa bez współpracy
z samorządami gminnymi. Samorząd powiatu liczy, że

to wieloletnie, sprawdzone i efektywne partnerstwo bę-
dzie kontynuowane. Nowy Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich daje po raz pierwszy szansę na współ-
działanie samorządów powiatowego i gminnych w po-
zyskiwaniu środków także na drogi powiatowe.

Warto wspomnieć, że już w tym roku powiat piotr-
kowski przy współpracy z gminami, zmodernizuje 32
km dróg, a wartość wszystkich 9. inwestycji to 12,3
mln złotych, co stanowi 20% tegorocznego budżetu
powiatu. M.in. w sierpniu wyremontowany został
chodnik przy ulicy Grunwaldzkiej i Klasztornej
w Sulejowie.

Pomoc dla rolników
poszkodowanych przez suszê

Od 11 września powiatowe biuro Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Piotrkowie przyjmuje wnioski o refundację strat w go-
spodarstwach dotkniętych tegoroczną suszą. Warunkiem
przyznania pomocy jest wielkość zniszczonych upraw,
która musi stanowić 30 procent średniej rocznej produk-
cji z ostatnich trzech lat. Rolnicy, którzy mają ubezpie-
czenie mogą liczyć na rekompensatę dla sadów i krze-
wów owocowych - 800 zł/ha zniszczonej uprawy, a dla
pozostałych upraw – 400 zł/ha zniszczonej uprawy. Piotr-
kowskie biuro ARiMR będzie przyjmować wnioski do
30 września wraz z koniecznymi dokumentami:

Kopią protokołu oszacowania szkód, sporządzonego przez
komisję, zawierającą informacje o stratach w uprawach

Informacją dotyczącą wnioskodawcy i prowadzonej
przez niego działalności gospodarczej oraz informacją
o wysokości otrzymanej pomocy publicznej

Kopią polis ubezpieczeniowych, dotyczących ubez-
pieczenia upraw prowadzonych w gospodarstwie w 2015
r. (w przypadku posiadania takiego ubezpieczenia)

Dla nieubezpieczonych pomoc jest pomniejszana
o 50%. Na rekompensaty dla poszkodowanych rolników
polski rząd przeznaczył 450 mln złotych.

Jest porozumienie - rusza wspó³praca
- Kilkaset miejsc pracy czeka na wykwalifikowa-

nych pracowników w PTAK Fashion City w Rzgowie -
zapowiedziała Nina Ryszka Prezes Zarządu PTAK
Holding. - Liczę na to, że współpraca z samorządem
powiatu piotrkowskiego pozwoli nam wszystkim na za-
pewnienie chętnym do pracy dobrych warunków dla
rozwoju ich zawodowej kariery, a dla tego regionu do-
starczy możliwości przekwalifikowania się osobom, któ-
re nie odnalazły się na lokalnym rynku pracy.

Radni powiatowi z Sulejowa
- Zbigniew Sarlej i Mariusz Stobiecki - na wyre-
montowanym chodniku przy ul. Grunwaldzkiej.
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.
W Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Wolborzu Pani Prezes i starosta po-
wiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała podpisali list

intencyjny inaugurując współpracę, która ma na celu
kształcenie kadr, przez powiatowe placówki oświato-
we, specjalnie na potrzeby branży tekstylno-odzieżowej.
- Ta nowa forma kształcenia dualnego dedykowana jest
dla przedsiębiorców - podkreśla wicestarosta powiatu
Piotr Wojtysiak. - Jest to bardzo ważne dla rozwoju lo-
kalnego rynku pracy. Bardzo cieszę się, że udało nam
się pozyskać tak znakomitego partnera, który oferuje
olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o rynek pracy. Nasza
innowacja ma polegać też na tym, że będziemy zapew-
niać kształcenie teoretyczne, natomiast kształcenie prak-
tyczne będzie odbywać się u naszych partnerów, takich
jak Ptak Fashion City. Władzom powiatu tak dobrego
pomysłu na ożywienie lokalnego rynku edukacji i pracy
gratulowali obecni na uroczystym spotkaniu Jarosław
Klimas wicewojewoda łódzki i Dariusz Klimczak wi-
cemarszałek województwa łódzkiego. Kolejne wspól-
ne działania samorządu powiatowego i Spółki PTAK
dotyczyć będą promocji kursów zawodowych na Mię-
dzynarodowych Targach Mody oraz przygotowania, de-
dykowanych dla branży tekstylno-odzieżowej, szkoleń
dla bezrobotnych, ze środków Funduszu Pracy, pozo-
stających w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy

w Piotrkowie Trybunalskim oraz promocji nowych kie-
runków kształcenia na potrzeby branży modowej, zwią-
zanej z naborem do szkół ponadgimnazjalnych, prowa-
dzonych przez powiat w Wolborzu, Sulejowie, Czarno-
cinie, Szydłowie i w Bujnach (rok szkolny 2016/2017).
Więcej informacji, dotyczących naboru na dedykowane
kursy można uzyskać w Powiatowym Centrum Zarzą-
dzania Oświatą w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja
33, tel. 44 732 31 30 oraz na stronie internetowej
www.powiat-piotrkowski.pl/powiatksztalci.

Kolory Ziemi Piotrkowskiej w obiektywie
Malownicze lasy, łąki i pola, skąpane w słoń-

cu perły architektoniczne, urokliwe pejzaże, nie-
tknięta cywilizacją przyroda oraz wszechobecny
folklor, przeplatany wielowiekową tradycją - tak

kró tko  op isać
można z iemię
p i o t r k o w s k ą .
A jak pokazać
walory powiatu
w fotografii?

Starosta po-
wiatu piotrkow-
skiego Stanisław

Cubała zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkur-
su fotograficznego „ZIEMIA PIOTRKOWSKA –
MOJA MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”.

 W konkursie może wziąć udział każdy, którego
pasją jest fotografia i jego osobiste spojrzenie na na-
turalne piękno naszej krainy. Celem konkursu jest
pokazanie najciekawszych zakątków powiatu oraz
odkrywanie nowych miejsc, a także odniesienie się
do tego, co z pozoru wydaje się codzienne i opatrzo-
ne. Czekamy na fotografie. Temat przewodni kon-
kursu to Kolory Ziemi Piotrkowskiej. Termin nadsy-
łania prac upływa 30 listopada br. Szczegóły na
www.powiat-piotrkowski.pl

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

 31 maja – na Placu Straży w Sulejowie odbyły się
obchody Światowego Dnia Dziecka połączone z trady-
cyjnym już w Sulejowie Festiwalem Miejsko - Gminnym
„Sulejowskie Słońca, Sulejowskie Skowronki”. W tym roku
już po raz XVI
dzieci z Gminy Su-
lejów mogły zapre-
zentować swoje talenty.
 14 czerwca - dzieci z zespołu ludowego „Czerwone
Jabłuszko” wystąpiły w XXXVII Ogólnopolskim Prze-
glądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu.
21 czerwca – w ramach obchodów „870 - lecia Sule-
jowa” na sali głównej budynku MOK odbył się Turniej
Par w Brydżu Sportowym o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Sulejowie. W zawodach rywalizo-
wało 14 par: z Bełchatowa, Pabianic, Piotrkowa Tryb., Wol-
borza, Tomaszowa Mazowieckiego i Sulejowa. Zwycię-
żyła para sulejowska: Marian Sikorski i Henryk Różycki.
23 czerwca - na Placu Straży w Sulejowie odbyła się
impreza plenerowa z bardzo długą tradycją - „Noc Świę-
tojańska”. Jak co roku mieszkańcy Gminy Sulejów nie
zawiedli i przygotowali przepiękne wianki świętojańskie.
Nowością w tym roku były warsztaty sztuki kuglarskiej
i warsztaty wokalne. Jako gwiazda wieczoru wystąpił ze-
spół „MIG”, a pokazem fajerwerków powitaliśmy nocny
spływ kajakowy z tomaszowskiego klubu AMBER.
Przez cały lipiec odbywały się zajęcia dla dzieci. Uczest-
niczyło w nich ok. 80 dzieci z terenu gminy Sulejów.
15 – 16 sierpnia 2015 roku – Sulejów świętował 870- lecie!
Na terenie zabytkowego Opactwa Cystersów na Podklaszto-
rzu odbyła się już po raz V impreza w stylu średniowiecza.

Po mszy świętej w kościele pw. św. Tomasza Becketa na
Podklasztorzu dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Su-
lejowie Pani Sylwia Klass poprowadziła defiladę ulicami
Podklasztorza. Jak co roku, również na tegorocznej Biesia-
dzie, nie zabrakło atrakcji. Przybyli goście mogli obejrzeć
inscenizację wioski i pokaz życia obozowego z czasów śre-
dniowiecza, spróbować staropolskich potraw, wypiekać sa-
memu podpłomyki, sprawdzić swoje umiejętności strzela-
nia z łuku, rzucania toporem, włócznią. Ponadto  można
było zobaczyć jak wyglądali średniowieczni rycerze, zbro-
je, akcesoria życia codziennego, stroje mieszczańskie, dyby,
podejrzeć na czym polegały obowiązki wiedźmy czy kata,
jak wykuwano narzędzia i zbroje, a także wziąć udział w
warsztatach: czerpania papieru, ceramicznych, garncarstwa,
wykonywania ozdób ze szkła, gliny, drewna, kości i metalu.
Nie zabrakło również gier i zabaw: chodzenie na szczudłach,
zabawy z liną, zabawy z mieczem, zabawy z podkową, wiel-
kie bańki mydlane i oczywiście pokazy tańców średniowiecz-
nych. W tym roku podnieśliśmy rangę imprezy wprowa-
dzając pokazy walk rycerskich konnych. O godzinie 19.30
w kościele można było posłuchać koncertu pt. „ Pieśni miło-
ścią pisane” w ramach 16 Wędrownego Festiwalu Filhar-
monii Łódzkiej  KOLORY POLSKI.

.

 Wydarzyło się w MOK-u…

i Miejskiej Bibliotece Publicznej

 foto str.12

Gwiazdą wieczoru był zespół MESAJAH, młody wo-
kalista polskiego reggae świetnie rozbawił publiczność,
tłumy szalały.

16 sierpnia na Dniach Sulejowa obchodziliśmy rocz-
nicę 870-lecie Sulejowa. Specjalnie na tą okazję zo-
stała przygotowana prezentacja multimedialna wyświe-
tlana na telebimie obrazująca całą historię Sulejowa.
Prezentację przygotowała Pani Anetta Bartłomiejczyk,
wokalistka zespołu BLACK ANGEL, którego mieli-
śmy okazję posłuchać dzień wcześniej na V Średnio-
wiecznej Biesiadzie Rodzinnej. Dla dzieci został przy-
gotowany blok zabaw.

Wszyscy miłośnicy muzyki disco polo mogli posłu-
chać i obejrzeć na żywo Zenona Martyniuka czyli ze-
społu AKCENT. Tego dnia na scenie mogliśmy obej-
rzeć również występ grupy KOBOS DANCE i Gracja-
na Wocha – uczestnika programu Mali Giganci. O go-
dzinie 18.00 na scenie odbył się pokaz mody przygoto-
wany przez Panią Katarzynę Kowalską Miss Polonia
Nastolatek 2011 województwa łódzkiego. Reprezentanci
grupy tańca towarzyskiego, działającego przy Miejskim
Ośrodku Kultury w Sulejowie, Monika i Mariusz Ma-
giera oraz Barbara i Marian Królik zaprezentowali swoje
umiejętności tańcząc walca, cza-czę, rumbę i jive.

Od godziny 19.00 na scenie wystąpił zespół ABBA
SHOW, śpiewając covery znanej grupy Abba. Zaraz po
nich mogliśmy posłuchać koncertu Orkiestry Dętej
„Suchcice i okolice”. Jako gwiazda wieczoru wystąpił
zespół rockowy STACJA KAMCZATKA.

Sylwia Klass

Narodowe czytanie „Lalki” Boles³awa Prusa
Jest to ogólnopolska akcja publicznego czytania wy-

bitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propa-
gowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę i wzmocnienie  narodowej tożsamości.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie po raz ko-
lejny włączyła się do akcji wspólnego czytania. Głośne
czytanie dzieła odbyło się w czytelni naszej książnicy.

W tym roku czytano „Lalkę” B.Prusa, nowoczesną,
wielowątkową powieść pokazującą zróżnicowane po-
stawy kilku pokoleń Polaków na tle burzliwych prze-
mian epoki. „Lalka” to również spotkanie z niezwy-
kłym literackim kunsztem Prusa, który ze zmysłem ob-
serwacyjnym i humorem dokumentował obyczajowe
obrazki współczesnych mu czasów.

Fragmenty powieści zostały przeczytane przez pa-
nie bibliotekarki oraz grono stałych czytelników. Na
koniec spotkania rozgorzała gorąca dyskusja na temat
potrzeby czytania polskiej literatury pięknej.       B. P.
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Projekt #(B)log_in
 - czyli pomysł na aktywne wakacje i nie tylko

Dobry pomysł, zaangażowanie i współpraca młodych
ludzi chcących coś zmienić – tyle trzeba, żeby stworzyć
projekt, świetnie się bawić i zachęcić innych do działania.
Uczestnicy polsko-litewskiego projektu  #(B)log_in poka-
zali, że chcieć znaczy móc.

Projekt ten był polsko-litewską wymianą młodzieży, któ-
ra odbyła się w dniach 10 -17 sierpnia 2015r. w Obozowi-
sku „Pilica” ZMCh Polska YMCA w Kurnędzu koło Sule-
jowa. Został on sfinansowany przez Polsko-Litewski Fun-
dusz Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. Wzięło w nim
udział 12 osób z Sulejowa i okolic oraz 12 osób z litewskie-
go Wilna, zainteresowanych mediami społecznościowymi,
blogowaniem czy aktywnie działających w środowisku szkol-
nym i lokalnym. Liderami grupy polskiej byli Katarzyna Mi-
chalik oraz Rafał Ciupiński, nauczyciele języka angielskie-
go, na co dzień pracujący także w Centrum Języków Ob-
cych i Tłumaczeń Point w Sulejowie.

Każdy dzień wymiany wypełniony był różnorodnymi
zajęciami warsztatowymi, grami i zabawami integrują-
co-aktywizującymi oraz wieczorami COOLturowymi
o różnorodnej tematyce. Zajęcia prowadzone były zarówno
przez liderów jak i liderów młodzieżowych, dzięki czemu
mogli oni zdobyć nowe umiejętności. Wieczorne zajęcia
pozwoliły lepiej poznać się obu grupom. Podczas wie-
czoru językowego uczestnicy poznawali podstawowe
zwroty polskie i litewskie, łamańce językowe czy cieka-
wostki gramatyczne. Wieczór związany z hobby wypeł-
niły prezentacje dotyczące zainteresowań uczestników. Nie
zabrakło tańca, gry na instrumentach czy śpiewu. Grupa
polska zaprezentowała w ciekawy sposób najbardziej zna-
ne lokalne legendy, zaskakując Litwinów pomysłowością
i poczuciem humoru. Najbardziej chyba jednak zapadł
w pamięć wieczór kulinarny, podczas którego młodzież
samodzielnie przygotowywała tradycyjne dania polskie
i litewskie, zakończony degustacją. Młodzież odwiedziła
też Piotrków Trybunalski, poznała historię miasta oraz
przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców.

Ważnym wydarzeniem podczas projektu była autorska
gra miejska „Śladami Jagiełły”, która odbyła się 13 sierp-
nia na terenie Podklasztorza, przygotowana dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych przez liderkę mło-
dzieżową, Igę Strzałkę. Burmistrz Sulejowa, pan Wojciech
Ostrowski, którego patronatem objęta była zabawa, uro-
czyście wręczył nagrody zwycięzkim drużynom podczas
Biesiady Rycerskiej. W czasie Biesiady obecne było także
stanowisko uczestników projektu, na którym można było
dowiedzieć się więcej o działaniach związanych z projek-
tem oraz otrzymać drobny upominek.

Podczas wymiany odbyło się spotkanie z Burmistrzem
Sulejowa i przedstawicielami władz, w trakcie którego
uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda lokalna polityka
młodzieżowa oraz jakie inicjatywy młodzieżowe mogą li-
czyć na wsparcie. Wszyscy otrzymali także drobne upo-
minki przygotowane przez Burmistrza.

Czas mijał szybko ale mimo upalnej pogody bardzo pra-
cowicie. Podczas 8-dniowej wymiany młodzież doskonali-
ła swoje umiejętności dziennikarskie i blogerskie, ćwiczyła
autoprezentację, poznała zasady przeprowadzania wywia-
du, czy formułowania informacji prasowej. Różnorodne
warsztaty nauczyły młodzież, jak przedstawić, utrwalić
i rozpowszechnić wyniki swojej pracy, przy wykorzysta-
niu nowych mediów. Wspólne zajęcia zwiększyły umiejęt-
ność działania w grupie wielojęzycznej i wielokulturowej.
Podnieśli również swoje kompetencje językowe, wszystkie
zajęcia odbywały się bowiem w języku angielskim. Mło-
dzież z obu organizacji, zdobyła również doświadczenie
w działaniu w organizacji pozarządowej.

Uczestnicy projektu polsko-litewskiego bardzo dziękują
Panu Burmistrzowi Wojciechowi Ostrowskiemu za obję-
cie wymiany oraz gry miejskiej patronatem honorowym.
Podziękowania kierujemy także do Pań Teresy Sarlej oraz
Bożeny Zawiszy, za przygotowanie i przeprowadzenie
warsztatów dziennikarskich. Zapraszamy do śledzenia na-
szych działań na blogu projektowym bloginproject.word-
press.com oraz portalu www.facebook.com/bloggin15.

 Zdjęcia na str. 12.                            Katarzyna Michalik

„Niech wspomnienia zawsze ³¹cz¹ Nas...”
W ostatnią sobotę wakacji (29.08.2015) po 45 latach
odbyło się spotkanie uczniów klasy 8B (rocznik 1955)
Szkoły Podstawowej w Sulejowie. W spotkaniu tym na
25 osób żyjących przybyło 16 byłych uczniów. Przyje-
chała koleżanka z Płocka i Gdańska oraz koledzy miesz-
kający w Warszawie i Katowicach. Pozostali uczestni-
cy to mieszkańcu Sulejowa i Piotrkowa Trybunalskie-
go. Była niepewność czy się rozpoznamy, były łzy wzru-
szenia i łzy radości, że udało nam się zebrać po tylu
latach. Spotkanie miało miejsce w Domu Weselnym
u Pana Sławomira Meckiera we Włodzimierzowie, któ-
ry przygotował nam wspaniałe przyjęcie za całkiem nie-
wielkie pieniądze za co gorąco dziękujemy. Po obie-
dzie przywitałam wszystkich przybyłych, jako że by-
łam inicjatorką i organizatorką całego zjazdu. Następ-
nie każdy powiedział parę zdań na temat siebie i swojej
rodziny. Tańce i hulanki a także wspomnienia trwały do
białego rana, a koleżanki i koledzy zadeklarowali chęć
ponownego spotkania się już za rok. J dziękuję wszyst-
kim za to, że docenili mój wkład w zorganizowanie tego
spotkania.                    Anna Pajączkowska (Urbańska)
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Czym jest alkoholizm?
Do dziś duża część społeczeństwa patrzy na alko-

holizm w kategoriach moralnych. Jest to według nich
grzech, wybór człowieka. Jest dowodem słabego cha-
rakteru oraz upadku moralnego. Wielu ludzi uważa, że
leczenie alkoholików jest marnowaniem pieniędzy po-
datników. Jednak alkoholizm jest chorobą i wymaga le-
czenia jak każda inna choroba. Ma swój numer staty-
styczny i znajduje się w spisie chorób uznawanych przez
WHO. Istotą tej choroby jest odchodzenie od zdrowia.
Nie przebiega to gwałtownie lecz jest rozłożone w cza-
sie. Ma swój początek, przebieg i koniec. Jest chorobą
niezawinioną. Nikt jej świadomie nie chce i nie planuje.

 Jest również chorobą pierwotną. Oznacza to, że
jest przyczyną powstawania wielu innych chorób. Jest
źródłem wielu problemów emocjonalnych i fizycznych
osób pijących. Alkoholizm jest chorobą postępującą.
Objawy nasilają się w miarę trwania choroby. Jeżeli
choroba nie zostanie powstrzymana, stan chorego bę-
dzie się stale pogarszał. Jest chorobą chroniczną czyli
nieuleczalną. Dlatego mówi się o trzeźwiejących alko-
holikach a nie o wyleczonych. Można jednak w każdym
momencie trwania uzależnienia powstrzymać progre-
sję choroby i całkowicie wyeliminować jej objawy. Po-
dobnie jak w innych chronicznych chorobach, wczesne
rozpoznanie ułatwia proces zdrowienia.

Alkoholizm jest chorobą śmiertelną. Nieleczony
prowadzi nieuchronnie do śmierci. Statystycznie rzecz
biorąc osoby uzależnione od alkoholu skracają sobie
życie średnio od 10 do 20 lat. Mało jednak jest rozpo-
znań w aktach zgonu jako alkoholizm. Zazwyczaj jest
to np. marskość wątroby, itp. Zastanawiając się nad istotą
alkoholizmu, warto pamiętać, że to jest jednak choroba
i powinna być leczona tak, jak każda inna bardzo groź-
na choroba. Niestety traktowana jest najczęściej w ka-
tegoriach moralnych. Istotny wpływ na to mają mity na
temat alkoholizmu, które niewiele mają wspólnego
z prawdziwym obliczem tej choroby. Wiem, że z tym
co napisałem niezgodzą się osoby, które mieszkają z pi-
jacym alkoholikiem pod jednym dachem. Dla nich to
najczęściej jest drań, oszust, człowiek dla którego nic
się nie liczy oprócz wódki. Jaki on chory? Wystarczy
jednak aby wyeliminował ze swojego życia alkohol i po-
pracował nad tym co stracił w skutek picia a gwarantu-
ję, że stanie się spowrotem wartościowym człowiekiem
jakim kiedyś był zanim alkohol zawładnął jego życiem.

Marcin AA

Dyżur Terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym w Sule-
jowie (Ośrodek Zdrowia) w  piątek w godz. 16.30 –
20.30 (w tym rozmowy indywidualne 16.30 – 18.00)
Dyżur Psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w każdą
środę w godz. 14.45 – 17.45
Spotkania Gruppy AA w każdy wtorek o godz. 18.00

Z rezerwatu uczestnicy
Forum udali się do miejsco-

wości Czachów do Kościoła pw. MB Częstochowskiej.
Późnoromańskiej budowli wykonanej z kostki granito-
wej i cegły. W kościele można podziwiać jedyne w swo-
im rodzaju malowidła ścienne z XIV w. Sprawiają one
wrażenie jakby były wykonane niezdarnie (przypomi-
nają rysunki wykonywane przez dzieci). Badania malo-
wideł nie pozwoliły znaleźć odpowiedzi na pytania kto
jest ich autorem ani dlaczego mają taką właśnie formę.

Następnym punktem wyjazdu było miejsce znane
przez wszystkich, którzy choćby troszkę uważali na lek-
cjach historii w szkole podstawowej. Mowa o Górze
Czcibora (pomiędzy Cedynią a Osinowem Dolnym) –
miejsce upamiętniające zwycięskie starcie księcia Miesz-
ka I z margrabią Hodonem stoczone 24.06.972 r. - bli-
żej znane jako bitwa pod Cedynią. Na wzgórzu znajdu-
je się 15. metrowy pomnik przedstawiający orła wzbija-
jącego się do lotu, jego odsłonięcie miało miejsce w 1972
r. Do pomnika prowadzą schody w liczbie 270 stopni.
Jedynym problemem jest fakt, iż o bitwie wiadomo je-
dynie... że się odbyła, nie wiadomo nawet czy było to
właśnie pod pod Cedynią. Z Osinowa Dolnego droga
zaprowadziła forumowiczów do miejsca Pamięci Naro-
dowej – Siekierek - Gozdowic. To tu na cmentarzu nie-
opodal lasu, stoją w równych szeregach białe krzyże.
Każdy krzyż to grób poległego polskiego żołnierza, a jest
ich ok. 1 975. Polegli oni w kwietniu 1945 r. podczas
forsowania Odry. Nad całością góruje pomnik przedsta-
wiający na tle żagli (skrzydeł), obelisk z dwoma mie-
czami i matkę trzymającą w objęciach maleńkie dziec-
ko. Na cmentarzu panuje niesamowity porządek. Jego
wielkość i liczba spoczywających tu żołnierzy przypra-
wia o dreszcze i ciarki na plecach. II dzień Forum za-
kończyła uroczysta kolacja.

III dzień Forum - to wojewódzka inauguracja Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa w województwie zachod-
niopomorskim, poprzedzona Mszą św. o godz. 9.00
w kościele pw. NMP w Cedyni. Świątynię zbudowano
z kostki granitowej w stylu gotyckim na przełomie XIII/
XIV w. opiekowały się nim ówczesne cysterki.

Następnie uczestnicy Forum udali się na wycieczkę po
Cedyni z przewodnikiem.. Zwiedzanie Cedyni to wizyta
w Muzeum Regionalnym, a potem obowiązkowe wejście
na wieżę widokową z której roztacza się niecodzienna pa-
norama na Cedyńskie Żuławy, zaś w sąsiedztwie wieży
można zobaczyć niewielki kirkut – cmentarz
żydowski z XVIII w. z kilkoma macewami.
X Forum Szlaku Cysterskiego zakończyło się
uroczystą kolacją.

zdjęcia na str. 12
Bogumiła  Strojna

U CYSTERSÓW
ciąg dalszy ze str. 9
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Maraton Wokó³ Jeziora Sulejowskiego
12 września 2015 r. odbyła się druga

edycja tego maratonu, który zainicjował
tym samym imprezę ,,Świat na głowie
w Sulejowie”. Organizatorzy zawodów
mówią ,,tak” zdrowemu i ekologicznemu
stylowi życia, propagując w ten sposób za-
miłowanie do sportu.

Zawody sportowe pod hasłem  ,,Trzymaj
formę ponad normę” rozpoczęły się  na dziedzińcu ,,Hote-
lu Podklasztorze’’. W sumie wzięło w nich udział około
450 osób.

O godzinie 10:00 wystartowali uczestnicy Marato-
nu Rowerowego (dystans 50 km), następnie ruszyli
uczestnicy Ultramaratonu Biegowego na 50km. O 11.00
zawody rozpoczęli biegacze na dystansie 10 km. wśród
nich Pani Wanda Panfil była mistrzyni świata w mara-
tonie. Od 13.00 rozpoczęły się uroczyste dekoracje
zwycięzców: biegu na 10 km, Maratonu Rowerowego
na 50 km i Ultramaratonu Biegowego 50km. O 18.00
ogłoszono koniec limitu czasowego dla uczestników
Ultramaratonu Biegowego 50km na dziedzińcu ,,Hote-
lu Podklasztorze”.

Najlepszymi zawodnikami z Gminy Sulejów w ma-
ratonie rowerowym okazali się: Przemysław Witczak,
Krzysztof Podlewski i Adam Różycki. Gratulujemy trzy-
mana formy ponad normy!

Dziękujemy strażakom, służbie leśnej, harcerzom, poli-
cji za pomoc w bezpiecznym przeprowadzeniu zawodów.

Nasze Sulejowskie Z£OTKA
W dniach 27-29 sierpnia br. w Zamościu odbyły

się XVIII Ogólnopolskie Igrzyska Ludowych Zespo-
łów Sportowych organizowane przez Krajowe Zrze-
szenie LZS w Warszawie oraz Wojewódzkie Zrzesze-
nie LZS w Lublinie. W tegorocznych igrzyskach  wo-
jewództwo łódzkie reprezentowali 71 uczestniczek
i uczestników w 19 konkurencjach drużynowych oraz
10 konkurencjach indywidualnych.

Możemy się poszczycić, że drużyna siatkarek re-
prezentując woj. łódzkie zdobyła pierwsze miejsce
w Polsce. W walce o złoty medal dziewczyny poko-
nały drużynę z woj. lubelskiego 2:1. Trzecie miejsce
zajęła reprezentacja z woj. Śląskiego.

Gratulacje i wyrazy uznania Sulejowskim Złotkom
złożyła v-ce burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska
a kwiaty wręczył radny Bartosz Borkowski.

Drużyna „Złotek”
wystąpiła  w składzie:
Izabela Stobiecka
Maja Daleszczyk
Agnieszka Wach
Patrycja Palus
Monika Nowak
Martyna Sawicka

Gminny Sp³yw Kajakowy
Piękne widoki jednej z ostatnich nieuregulowanych

rzek w Polsce i mocne, niezapomniane przeżycia –
wszystko to można było  doświadczyć podczas gminne-
go spływu kajakowego rzeką Pilicą w dniu 26 lipca 2015
r. Trasa spływu wiodła z Łęgu Ręczyńskiego do Kurnę-
dza.  W spływie udział wzięło ponad 50 osób. Kajaki
i opiekę instruktorów zapewniła firma KAJMAR z Su-
lejowa, a nad bezpieczeństwem kajakarzy na wodzie czu-
wali ratownicy z OSP Sulejów.

Podczas postoju na ognisku można było upiec sobie
kiełbaskę i zregenerować siły przed dalszą podróżą.
Wszystko to dzięki uprzejmości strażaków z OSP Sule-
jów, którzy odpowiednio przygotowali do tego miejsce
postojowe. Wysiłek fizyczny z jakim przyszło się  zmie-
rzyć uczestnikom podczas spływu przyniósł również
wiele uśmiechu, radości i dumy z dotarcia do celu.

Już teraz  zapraszamy za rok na kolejny spływ, na
pewno nie zabraknie na nim dobrej zabawy oraz miło
spędzonego czasu w gronie kajakarzy.

Krystyna Rudzka pierwsza!
26 czerwca 2015 roku w Piotr-
kowie Trybunalskim odbył się
I Nocny Półmaraton Wielu Kul-
tur. Nasza mistrzyni Pani Kry-
styna Rudzka po raz kolejny god-
nie reprezentowała gminę Sule-
jów zajmując I miejsce z cza-
sem 01:59:25.  Zdobywczyni
pierwszego miejsca startowała

w kategorii wiekowej: K50. Trasa półmaratonu wiodła
ulicami Piotrkowa Tryb. Bieg został uwieńczony metą
w okolicach Rynku Miasta. Długość trasy to 21,0975km.
Przypominamy, że w maju Pani Krystyna Rudzka wzię-
ła udział w biegu „VI Działoszyńska Dziesiątka” na dy-
stansie 10 km. Zajmując również 1 miejsce.
Serdecznie gratulujemy sukcesów sportowych i dzięku-
jemy za promowanie Sulejowa. Sławomir Rybak






