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Od redakcji

Nasza  gazetka  "Sekrety  Wsi" 
powstała spontanicznie, z potrzeby 
serca  i  braku  informacji  o  życiu 
codziennym  naszej  okolicy.  Nie 
reprezentuje  żadnej  konkretnej 
instytucji  ani  urzędu,  naszym 
marzeniem  jest  aby  stała  się 
własnością  wszystkich  mieszkańców 
naszego  regionu.  W  związku  z  tym 
zwracamy się do mieszkańców naszej 
gminy  o  kontakt  z  redakcją,  oraz 
przesyłanie informacji i materiałów 
dotyczących  historii,  współczes-
ności i przyszłości naszego terenu, 
które  moglibyśmy  wydrukować
w naszej gazetce.

Adres e-mail: sekretywsi@o2.pl
Strona: www.forum.sulow.pl
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„Witaj Maj! Trzeci Maj! U Polaków błogi raj!”  

Z okazji  święta NMP  Królowej Polski,  rocznicy uchwalenia  Konstytucji 
oraz  zbliżającego  się  dnia  świętego  Floriana,  oficjalne  uroczystości 
gminne  odbyły  się  w  Tworyczowie  i  Sułowcu.  O  godzinie  1500,  przy 
dźwiękach  orkiestry  dętej  około  stu  strażaków  przemaszerowało  do 
kościoła parafialnego w Tworyczowie na uroczyste nabożeństwo. Na wstępie 
wójt gminy Sułów P. Tomasz Pańczyk przywitał wszystkich przybyłych tj.: 
parafian,  gminne  jednostki  OSP  oraz  zaproszonych  gości  i  wygłosił 
okolicznościową mowę. Następnie proboszcz tutejszej parafii ks. Marek 
Gudz,  odprawił  mszę  świętą,  utrzymaną  w  duchu  wiary  i  patriotyzmu.
Po jej zakończeniu jednostka OSP Sułowiec wspólnie ze stowarzyszeniem 
„Nasz  Sułowiec”  podjęli  strażaków  ochotników  oraz  zaproszonych  gości 
uroczystym obiadem. (Autor: Ryszard Pietrykowski)
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Zapomniane twarze wsi
Marcin Sowa – rolnik i poeta
Marcin Sowa z Sułowca znany jest 

nam  z  licznych  wierszyków  saty-
rycznych,  które  układał  przy 
różnych okazjach. Jak każdy pisarz 
ludowy,  nie  miał  łatwego  dzie-
ciństwa. Na początku XX wieku nie 
łatwo  było  otrzymać  edukację. 
Trzeba było wiedzę zdobywać samemu. 
Tak  też  zrobił  Sowa,  który  od 
najmłodszych  lat  obok  rolnictwa 
interesował  się  książkami.  Te  dwa 
zamiłowania  towarzyszyły  mu  aż  do 
śmierci.

Marcin Sowa z Sułowca

W 1928 roku dostał się do Ludowej 
Szkoły  Rolniczej  w  Janowicach  pod 
Zamościem.  Tam  także  zetknął  się
z  książkami  wybitnych  pisarzy. 
Uwielbiał poezję romantyczną, głó-
wnie Adama Mickiewicza. W tym samym 
czasie zaczął sam próbować twórczo-
ści  poetyckiej.  Pierwsze  próby 
spotkały  się  z  życzliwym  przyję-
ciem,  dlatego  Marcin  Sowa  często 
oprócz  pługa  brał  w  rękę  pióro
i  kreślił  słowa  wierszy  –  proste 
jak dola rolnika. W 1932 roku wydał 
wierszowany utwór „Wspomnienie pośmier-
tne o Janku Wyłupku z Sąsiadki”. Po 
powrocie  do  rodzinnego  Sułowca, 
zorganizował  tam  straż  pożarną, 
Kółko Rolnicze, Koło „Wici” i Koło 
Stronnictwa  Ludowego.  Brał  czynny 
udział  w  strajkach  chłopskich. 

Podczas  okupacji  był  członkiem 
Batalionów  Chłopskich.  Po  zakoń-
czeniu  wojny  brał  czynny  udział
w odbudowie kraju.
Jak opowiadał w 1959r. do pisania 

popchnęło go wydarzenie z dzieciń-
stwa.  W  1921,  czternastoletni 
wówczas  Marcin  Sowa  pasł  krowy. 
Siedział  na  skarpie  i  słuchał 
śpiewu  skowronków  oraz  własnych 
słów układających się w rymy.

Wiosenko miła jużeś przybyła
Na polskie łany i błonia.

Hej tam u góry, żurawi sznury
Lecą nad łąką, nad borem.

Z przybycia wiosny, okrzyk radosny
Czynią doniosłym klangorem…

Wtem od strony Sąsiadki nadszedł 
nieznajomy.  Sowa  zauważył  go, 
dopiero  gdy  ten  usiadł  nieopodal
i  zaszeleścił  gazetą.  Gazeta 
przyciągała  jak  magnes,  gazeta  to 
był  daleki  świat,  coś  więcej  niż 
niedzielne  kazania  proboszcza. 
Przyszły  poeta  zaczął  zbliżać  się
z  tyłu  do  nieznajomego,  gdy  ten 
odwrócił głowę i powiedział:
- Umiesz czytać? Czytaj więc co 

tu piszą.
Sowa  bez  wahania  czytał  odezwę 

Centralnego  Komitetu  KPP  do 
robotników i chłopów. Czytał powoli 
głośno, dla nieznajomego. 
-  Dobrze  czytasz.  –  powiedział 

tajemniczy  jegomość.  –  Zabierz 
sobie  tę  gazetę  i  podaj  mi  swój 
adres. Od czasu do czasu przyślę Ci 
pocztą następne numery.
Nieznajomy odszedł, ale dotrzymał 

słowa. Blisko przez rok czasu Marcin 
sowa dostawał kolejne numery gazety.
Była to pierwsza gazeta jaką Sowa 

kiedykolwiek  miał  w  ręku.  Wtedy 
zaczął  inaczej  spoglądać  na 
otaczający  go  świat.  Marcin  Sowa
w 1968 roku założył Powiatowy Klub 
Twórców  Ludowych  w  Zamościu.  Był 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Zmarł w 1974 roku.

(Autor: Szymon Wiśniewski)
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Cudze chwalicie, swojego nie znacie
Historia Grodu Sutiejsk
SĄSIADKA to  mała  wieś  leżąca

w okolicach Szczebrzeszyna i Rade-
cznicy. Położona jest na zachodnim 
skraju  gminy  Sułów,  nad  rzeką 
Gorajec,  na  pograniczu  Roztocza.
Z pozoru zwykła miejscoość posiada 
całkiem  interesującą  historią. 
Zaraz  za  ostatnimi  domami  wznosi 
się  grodzisko  wczesnośredniowie-
czne  –  pozostałość  po  jednym  z 
Grodów  Czerwieńskich.  Grody  te 
powstawały  w  X  i  XI  wieku  i 
wchodziły w skład pogranicza Polski 
i  Rusi  przy  ważnych  między-
narodowych  szlakach  komunikacyj-
nych. Posiadały one duże znaczenie 
gospodarcze i militarne.
Dzięki  długoletnim  badaniom 

archeologicznym  gród  w  Sąsiadce 
jest  jednym  z  najdokładniej 
przebadanych  grodzisk  na  Zamoj-
szczyźnie.  Badania  rozpoczęte
w  1936  roku  przez  W.  Antonowicza
i  Z.  Wartołowską  z  Instytutu 
Archeologii  Uniwersytetu  Warszaw-
skiego przerwano na okres II wojny 
światowej i wznowiono w latach 1946 
–  1957  przez  Zofię  Wartołowską. 
Każdy  dzień  badań  przynosił 
niezwykłe wyniki, które pozwoliły, 
w  oparciu  o  źródła  pisane, 
odtworzyć  historię  grodu,  ustalić 
jego  rozplanowanie,  funkcję
i  ukazać  życie  jego  dawnych 
mieszkańców.
Gród  miał  trzy  fazy  istnienia. 

Zostało  to  ustalone  na  podstawie 
badań archeologicznych. Po przeko-
paniu  jednego  z  wałów  stwierdzono 
bowiem,  że  fortyfikacje  były 
trzykrotnie  wznoszone  i  trzy  razy 
ulegały zniszczeniu.
Założycielem  grodu  był  Jarosław 

Mądry  –  książe  ruski,  który  dla 
obrony  granicy  Polski  z  Rusią,
w miejscu starej IX-wiecznej osady 
w  latach  1034-1039  wybudował  gród 
Sutiejsk.  Stosunki  Polski  z  Rusią
w  tym  okresie  były  wrogie  aż  do 
roku  1039,  kiedy  to  Kazimierz 

Odnowiciel  ożenił  się  z  siostrą 
Jarosława  Mądrego  Dobrochną 
rozpoczynając  okres  względnego 
pokoju.  Gród  został  zdobyty  przez 
Bolesława  Śmiałego  w  1069  roku 
podczas wyprawy kijowskiej i pozo-
stał  już  pod  władzą  króla 
polskiego.
W  czasie  wyprawy  Bolesława 

Śmiałego na Ruś w 1069 roku gród 
został zniszczony. Bolesław Śmiały 
odbudowując  gród  odbudował  wały
i udoskonalił fortyfikacje. W wale 
znajdowała  się  brama  wjazdowa  do 
grodu  centralnego,  przy  której 
zbudowano  drewnianą  wieżę.
W  czasie  drugiej  fazy  Sutiejsk 
staje się ważnym grodem nie tylko 
obronnym,  ale  i  handlowym.  Kupcy 
podążający  z  zachodu  na  Ruś  i  z 
Rusi  na  zachód  zatrzymywali  się
w  Sutiejsku  i  tu  dokonywali 
transakcji  o  czym  świadczą  między 
innymi  znalezione  przedmioty 
pochodzenia  ruskiego.  Rozwijający 
się  handel  nadaje  mu  charakter 
miejski. Odtąd nikt nie mógł tędy 
przejechać bez wiedzy i pozwolenia 
drużyny  broniącej  grodu.  Wiele 
wzmianek  z  XI  i  XII  wieku  mówi
o  zjazdach  i  układach  polsko-
ruskich  zawieranych  właśnie
w Sutiejsku.
Między rokiem 1086, a 1097 Polacy 

oddali  gród  Rusinom.  Wygnany
z Księstwa Włodzimierskiego książe 
Dawid  Igorowicz  wracając  na  Ruś 
zajął  Sutiejsk  wraz  z  Grodami 
Czerwieńskimi.  O  pobycie  Dawida 
Igorowicza  w  Sutiejsku  świadczy 
pięć  ołowianych  pieczęci  księcia, 
znalezionych  podczas  prac 
wykopaliskowych  na  grodzisku. 
Królowie  polscy  byli  stale 
zainteresowani  Grodami  Czerwień-
skimi  i  Sutiejskiem.  Bolesław 
Krzywousty w 1121 roku po wyprawie 
interwencyjnej  na  Czerwień
i  Włodzimierz  przyłączył  ponownie 
Sutiejsk do Polski. Ten silny gród 
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został  wówczas  zniszczony. 
Odbudowano  go  ponownie,  tym  razem 
po  raz  ostatni.  Dodatkowy  wał 
powstał  właśnie  w  tej  to  znaczy 
trzeciej  fazie  istnienia  grodu. 
Bolesław  Krzywousty  wykorzystał 
gród  jako  wojenną  bazę  przeciw 
Rusinom.
Gród  wraz  z  otoczeniem  zajmował 

powierzchnię  21  hektarów. 
Racjonalne rozplanowanie, konstruk-
cja  wałów  i  połączenie  z  zewnę-
trznym  światem  świadczy  o  dobrej 
organizacji życia w grodzie.
Wyodrębnione zostały trzy części 

grodu  –  wewnętrzna  otoczona  wałem 
tak zwany gródek o średnicy około 
20  metrów,  siedziba  księcia,
w części drugiej, o powierzchni 16 
tys.  m²  koncentrowało  się  życie 
gospodarcze,  część  trzecia  oprócz 
funkcji obronnej spełniała również 
zadanie  osłaniania  dojścia  do 
grodu.
Na terenie grodu znaleziono wiele 

cennych  dla  nauki  przedmiotów 
świadczących  o  zainteresowaniach, 
możliwościach i poziomie życia jego 
mieszkańców.  Należą  do  nich: 
narzędzia  do  obróbki  drzewa, 
zdobione  naczynia  gliniane,  ele-
menty uzbrojenia, miecze, ostrogi, 
fragmenty  przedmiotów  codziennego 
użytku, naczyń, biżuterii. Ludność 
grodu  zajmowała  się  rolnictwem, 
rybołówstwem,  myślistwem,  rzemio-
słem.  Wskazują  na  to  odnalezione 
przedmioty.  W  jednej  z  chat 
znaleziono  przedmioty,  które 
pozwalają stwierdzić, że rozwijało 
się tu także rzemiosło jubilerskie. 
Będąc  w  Sąsiadce  możemy  zobaczyć 
wspaniale zachowane wały dochodzące 
do 6 metrów wysokości. Do dzisiaj 
zostały  ślady  trzech  wałów. 
Najmniejszy  wał  wewnętrzny, 
całkowicie zresztą zachowany, o 132 
metrach obwodu i dwóch przerwach od 
północno-wschodniej  i  południowo-
zachodniej  strony,  ma  kształt 
prawie  koła.  Wewnątrz  wału,
w  północnej  części,  znajduje  się 
owalne  zagłębienie  o  22  metrach 

obwodu,  zwane  przez  ludzi  donicą. 
Od  południowo-wschodniej  strony 
wału  wybiega  drugi  wał.  Z  wału 
trzeciego  pozostały  tylko  dwa 
fragmenty.  Dłuższa,  północno-
wschodnia  część  ciągnie  się  156 
metrów  malejąc  coraz  bardziej,  aż 
wreszcie  zupełnie  opada.  Podczas 
wyprawy  księcia  włodzimierskiego 
Romana  w  1205  roku  przeciw 
książętom  polskim  gród  Sutiejsk 
został  zniszczony.  Wówczas  grodu 
już nie odbudowano.
W  1217  roku  Grody  Czerwieńskie 

wraz  z  Sutiejskiem  zajął  książe 
Rusi  Halicko,  Włodzimierskiej 
Daniel  syn  Romana.  W  1241  roku 
Mongołowie  pod  dowództwem  Batu–
Chana, wnuka słynnego Czingis-Chana 
po  opanowaniu  Rusi,  najechali  na 
Polskę  niszcząc  niektóre  Grody 
Czerwieńskie  i  Sutiejsk.  Zmieniła 
się  granica  polsko  –  ruska, 
przesuwając się na wschód. Stracił 
znaczenie  szlak  handlowy  biegnący 
przez  Sutiejsk.  Towary  wędrowały 
teraz  z  Halicza  przez  Przemyśl
i Kraków. Gród w Sutiejsku nie był 
już  nikomu  potrzebny  tak  jak 
przedtem.  W  porównaniu  do  innych 
grodów  Sutiejsk  nie  istniał  długo 
bo około 250 lat.
Wieś Sąsiadka po odzyskaniu przez 

Kazimierza  Wielkiego  Grodów 
Czerwieńskich  i  innych  ziem  stała 
się  własnością  Dymitra  z  Goraja. 
Dymitr w końcu XIV wieku podarował 
wieś Smogorzewskim – Latyczyńskim. 
W 1445 roku jej właścicielami byli 
Bertold  i  Zygmunt  Latyczyńscy.
W XVI wieku jej właścicielami stają 
się  Tarnowscy  od  których  w  1530 
roku  kupuje  ją  Jan  Sarnicki, 
burgrabia  turobiński.  W  1605  roku 
Sąsiadkę kupują Zamojscy i włączają 
ją  do  dóbr  ordynacji.  W  XVIII 
wieku,  w  wyniku  trzech  zaborów 
Polska  zniknęła  z  mapy  Europy  na 
123  lata,  podzielona  między  trzy 
państwa:  Rosję,  Prusy  i  Austrię.
Sąsiadka  znalazła  się  początkowo
w  zaborze  austriackim,  później 
weszła w skład zaboru rosyjskiego, 
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w którym pozostała aż do odzyskania 
niepodległości  w  1918  roku.
Takie  były  dzieje  Sutiejska/Są-
siadki  odtworzone  na  podstawie 

nielicznych  wzmianek  źródłowych, 
historii  stosunków  polsko–ruskich
i w wyniku badań archeologicznych.

(Autor: Iwona Zwolak)

Mała Ojczyzna

To jest kraina szczęśliwości
kraina dzieciństwa i młodości
tu groby przodków naszych
i naszych dzieci przyszłość
tu piękne wzniosłe chwile
i szara rzeczywistość
to wiara ojców naszych
spokojna cicha przystań
to moje własne miejsce
moja mała ojczyzna.

To  jest  moja  definicja  małej 
ojczyzny,  miejsca  magicznego 
najważniejszego  na  świecie,miejsca 
gdzie zaczęło się nasze życie. To 
tutaj  stawialiśmy  pierwsze  kroki
w dzieciństwo i dorosłość, to tutaj 
płakaliśmy i bawiliśmy się. Dźwięk 
dzwonów  kościelnych  i  szkolnego 
dzwonka  na  przerwę.  Zgiełk 
pracujących w polu i zapach wiosny, 
kto tego nie pamięta nie czuje? To 
wszystko  kształtowało  naszą 
osobowość oraz spojrzenie na świat. 
Dlaczego  więc  wielu  z  nas  zamyka 
swój  świat  do  własnego  domu, 
podwórka, własnego pola lub innego 
miejsca pracy. Nasze domy są coraz 
dostatniejsze  i  ładniejsze,  nato-
miast  to  co  za  płotem  mniej  nas 
interesuje, a przecież stanowi to 
jedną  całość.  Nawet  diamenty 
uważane za symbol piękna i bogactwa 
potrzebują odpowiedniej oprawy żeby 
się  godnie  prezentować.  Coraz 
więcej  podróżujemy  po  świecie, 
widzimy  i  zachwycamy  się  tym 
wszystkim  co  tam  zastajemy. 
Zazdrościmy  innym  dobrobytu, 
kultury i tego że inni potrafią się 
zorganizować,  tworzyć  wspólnoty. 
Niektórzy  z  nas  zrzekają  się 

własnej tożsamości i zostają poza 
granicami  naszego  kraju  aby 
wygodniej  żyć,  inni  wracają  lecz 
wielu  z  nich  narzeka  jak  tutaj 
ciężko  i  źle.  W  związku  z  tym 
nasuwają mi się takie wnioski: po 
pierwsze to co osiągnęli inni jest 
to wynik wspólnego wysiłku na rzecz 
wspólnego dobra, po wtóre dlaczego 
nie  sięgamy  do  historii  naszego 
regionu, dobrych wzorów do naśla-
dowania  jest  tam  mnóstwo.  Na 
przestrzeni  tylu  wieków  nasi 
przodkowie potrafili się jednoczyć, 
wspólnie walczyć, pracować i bawić 
się  co  dzieje  się  z  nami 
współczesnymi?  Niestety  wiele 
dobrego  ginie  w  morzu  egoizmu
i  zawiści.  Dla  dobra  własnego
i  wszystkich  powinniśmy  skończyć
z narzekaniem i krytyką wszystkiego 
wokół  nas,  narzekanie  nawet 
najgłośniejsze  nie  zmieni  naszego 
życia  na  lepsze,  jest  to  strata 
czasu i sił. Czy nie lepiej tych 
sił  użyć  do  zrobienia  czegoś 
pozytywnego?  W  życiu  naszej 
społeczności  najważniejsi  jesteśmy 
my sami, to my decydujemy jak ma 
wyglądać nasza przyszłość i nie są 
to puste słowa. W ostatnim czasie 
powstają  w  naszej  gminie 
stowarzyszenia  oraz  grupy  niefor-
malne, które próbują coś zmienić na 
lepsze, wierzę że jest to początek 
budowy  społeczeństwa  obywatel-
skiego. Jeżeli wszyscy włączymy się 
do  tego  ruchu  społecznego
i przestaniemy czekać, aż ktoś za 
nas  coś  zrobi,  w  przyszłości  nie 
będziemy  musieli  szukać  szczęścia
w odległych krajach.

(Autor: Ryszard Pietrykowski)
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Stwórzmy Izbę Regionalną

„Kto nie zna historii własnego kraju, swego miasta i wioski, 
to jakby swego ojca i matki nie znał.”

Izba Regionalna Wsi cieszyńskiej 
Żródło: http://gok.zebrzydowice.pl/gok/gok-info/

Te  słowa  ponad  cztery  wieki  temu  wypowiedział  ksiądz  Piotr  Skarga
i do czasów teraźniejszych nie straciły one na znaczeniu. Powinny być 
ważnym drogowskazem w życiu każdego człowieka. Współczesny mieszkaniec 
naszego  regionu,  dzięki  rozwojowi  nowoczesnych  mediów,  jest  zalewany 
informacjami z całego świata o życiu codziennym, kulturze oraz historii, 
natomiast  informacji  o  naszej  gminie  i  regionie  jest  bardzo  mało,
to taki paradoks naszego stulecia. Istnieje możliwość żeby to zmienić
na  lepsze.  W  wielu  domach  ocalało  jeszcze  trochę  „historii”,
są  to  przedmioty  codziennego  użytku,  zdjęcia  oraz  inne  pamiątki
z przeszłości. Gdyby je zgromadzić w jednym miejscu i umożliwić chętnym 
zapoznanie  się  z  nimi  wszystkim,  byłby  to  krok  w  kierunku  poznania 
historii i kultury naszego regionu.
Moją propozycją na lokalizację izby regionalnej jest budynek starej 

remizy  w  Sułowie,  znajduje  się  tam  sala  o  powierzchni  100  m2 wraz
ze  sceną.  Dałoby  to  podwójną  korzyść  –  połączenie  ekspozycji 
historycznej z salą widowiskową. Chcę podkreślić, że w tej sali odbywały 
się w ostatnim czasie różne imprezy kulturalne. Sala nie wymaga remontu, 
wystarczy ją tylko dostosować do celów o których wspomniałem. Proszę 
wszystkie  osoby,  którym  na  sercu  leży  dobro  naszej  okolicy  i  gminy
o kontakt ze mną pod numerem tel. 605 494 500.

(Autor: Ryszard Pietrykowski)
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Kalendarz Imprez i wydarzeń kulturalnych

• 25 i 26 maja 2013 odbędzie się Trzecia Edycja Rajdu Terenowego 
"Sułów Wciąga 4x4".

W malowniczych terenach doliny Wieprza i Poru, oraz Zbiornika Nielisz, 
należących do Gmin Sułów, Nielisz i Izbica, walczyć o Puchar Wójta Gminy 
Sułów  będzie  nie  więcej  niż  90  załóg.  Rajd  będzie  miał  charakter 

przeprawowy. Na trasie na pewno nie zabraknie wąwozów, 
bagien. 
Rajd odbędzie się w trzech klasach:  EXTREME,  ADVENTURE, 
TRAVEL.
Na terenie gminy Sułów w tych miejscowościach odbędą się 
Rajdy 4x4 : Sąsiadka, Sułów, Michalów (...). 
Wszelkie informacje pod numerem 793 413 865.

• 1  czerwca  2013 odbędzie  sie 
Dzień  Dziecka  oraz  Otwarcie  Parku 
Linowego w Michalowie.

Zapraszamy Rodziców z dziećmi, będzie 
wiele  atrakcji  w  programie:  jazda 
terenowym  samochodem  wojskowym  4x4, 
wspinaczka  linowa,  spływ  kajakowy,
3 ogniska z kiełbasą, wiele konkursów 
z nagrodami i gadżetami od sponsorów. 
Wstęp wolny dla rodziców i dzieci.

• 9 czerwca 2013 odbędą się Gminne Zawody Sportowo 
Pożarnicze w Gaju Gruszczańskim.

Zawody pożarnicze odbędą się na biosku i będą na nim 
rywalizować  aż  trzy  gminy  :  Radecznica,  Sułów
i Nielisz. Zapraszamy do uczestnictwa także młodzeżowe 
drużyny pożarnicze z naszej gminy.

• czerwiec 2013 podsumowanie tegorocznych programów profilaktycznych 
odbędzie się w Sułowie w Klubie "Stara Remiza".

Więcej informacji na stronie nr 11. 
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Sekrety wiejskich szkół podstawowych i 
gimnazjalnych

Z życia szkoły w Michalowie

• W  bieżącym  roku  szkolnym 
Zespół  Szkół  w  Michalowie 
otrzymał  Certyfikat  ”Szkoły 
bez  przemocy”  w  ramach 
realizacji  programu  społe-
cznego pod tym samym tytułem.

• Szkoła Podstawowa w Michalowie 
otrzymała Certyfikat udziału w 
ogólnopolskim  programie 
„Śniadanie  daje  moc” będącym 
elementem edukacji zdrowotnej.

• Uczniowie  Publicznego  Gimna-
zjum  w  Michalowie  wzięli 
udział w konkursie pod hasłem 
„Spróbuj  swoich  sił  w 
reklamie”. Organizatorami tego 
konkursu  był  Zespół  Szkół 
Ponadgimnazjalnych  nr  2  w 
Zamościu  oraz  Galeria 
„Twierdza”   w  Zamościu. 
Rozstrzygnięcie  konkursu 
odbyło  się  dnia  27  kwietnia 
2013 r. W Galerii „Twierdza”. 
Wśród zwycięzców znalazło się 
troje uczniów naszej szkoły. W 
kategorii –  hasło reklamowe - 
I  miejsce  zajęła  Natalia 
Kowalik  (nagroda  –  tablet 
Samsung),  uczennica  klasy  I 
gimnazjum,  III  miejsce  - 
Aleksandra  Żuk,  uczennica 
klasy  I  gimnazjum  (nagroda  – 
odtwarzacz  mp3  Sony), 
natomiast w kategorii –  praca 

plastyczna –  I miejsce zajął 
Hubert  Kukułowicz  (nagroda  – 
tablet  Samsung),  ucz.  kl.  II 
gimnazjum.  Opiekunami  uczniów 
były:  P.  Bożena  Chwiejczak  – 
nauczyciel plastyki i P. Anna 
Jaworska  –  nauczyciel 
plastyki.

• W   Międzyszkolnym  Konkursie 
Gramatyczno-Ortograficznym  dla 
klas  II  i  III  Szkoły 
Podstawowej   organizowanym 
przez  Zespół  Szkół  w  Sułowie 
uczennica  klasy  II  Szkoły 
Podstawowej  w  Michalowie   – 
Zofia  Gnieciak  zajęła  III 
miejsce, uczennica klasy III – 
Milena Kowalczyk - I miejsce. 
Konkurs odbył się 06.02.2013r. 
W  konkursie  uczestniczyło 
czworo  uczniów  Szkoły 
Podstawowej  W  Michalowie. 
Uczniów  do  konkursu  przygo-
towywały  Pani  Helena 
Pomarańska i Pani Ewa Maciąg.

• Dnia  19.03.2013r.  nastąpiło 
rozstrzygnięcie  XV  Ogólno-
polskiego  Konkursu  Plastycz-
nego  Dla  Dzieci  i  Młodzieży 
„Twoja wiedza i czujka czadu w 
domu - tlenek węgla nic złego 
nie  zrobi  nikomu”.  Laureatką 
Eliminacji Powiatu Zamojskiego 
została  uczennica  klasy  III 
Szkoły  Podstawowej  w 
Michalowie - Milena Kowalczyk. 
Wyróżnienie  otrzymał również 
uczeń tej samej klasy - Miłosz 
Pańczyk.  
Organizatorzy  konkursu: 
Starostwo  Powiatowe  w 
Zamościu,  Komenda  Miejska 
Państwowej  Straży  Pożarnej  w 
Zamościu,  Krasnobrodzki  Dom 
Kultury.   Uczniów do konkursu 
przygotowywała   Panu  Ewa 
Maciąg.

• Uczennica  klasy  III  Szkoły 
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Podstawowej  Karolina  Jaworska 
zajęła  III  miejsce
w IV Międzyszkolnym Konkursie 
Uczniów  Klas  Skrzypiec, 
Altówki,  Wiolonczeli  i 
Kontrabasu Szkół Muzycznych I 
Stopnia organizowanym  przez 
Państwowa  Szkołę  Muzyczną
w  Tomaszowie  Lubelskim. 
Konkurs  odbył  się  09.04.
2013 r. 

• 9  kwietnia  2013  roku  w 
Państwowej Szkole Muzycznej I 
stopnia w Tomaszowie Lubelskim 
odbył  się  „IV  Międzyszkolny 
Konkurs  Uczniów  Klas 
Skrzypiec,  Wiolonczeli  i 
Kontrabasu”. Brali  w  nim 
udział  uczniowie  z  czterech 
szkół muzycznych z Biłgoraja, 
Tomaszowa  Lubelskiego, 
Szczebrzeszyna  i  Zamościa. 
Uczennica  klasy  III  Szkoły 
Podstawowej  w  Michalowie  - 
Karolina  Jaworska,  uczęszcza-
jąca  do  Szkoły  Muzycznej
w Szczebrzeszynie zdobyła III 
miejsce.  Na  szczególną  uwagę 
zasługuje  fakt,  że  9-cio 
letnia  Karolinka  będąca 
uczennicą pierwszej klasy PSM 
była  najmłodszą  uczestniczką 
konkursu.  Do  konkursu 
przygotowała  ją  pani  Anna 

Piwko.  Życzymy  dalszych 
sukcesów Karolinko!

• W  Międzyszkolnym  Konkursie 
Matematycznym dla uczniów klas 
I-III  organizowanym  przez 
Szkołę  Podstawową  w  Kol. 
Tworyczów  w kategorii klas I 
– II miejsce zajęła uczennica 
Amelia  Mikuła,  w  kategorii 
klas  III  –  I  miejsce  zajął 
Paweł  Misiarz  ,  II  miejsce 
Jakub  Pańczyk.  Konkurs  odbył 
się 10.04.2013r.. W konkursie 
brało udział 6 uczniów Szkoły 
Podstawowej  w  Michalowie. 
Uczniów  do  konkursu 
przygotowywały  Pani  Helena 
Pomarańska, Pani Ewa Maciąg i 
Pani Jolanta Daniłowicz.

• W  Otwartych  Mistrzostwach 
Powiatu  Zamojskiego  i  Miasta 
Zamość  LZS  w  Warcabach
100-polowych  na  2013  rok.
w kategorii klas I-III szkoły 
podstawowej  –  chłopcy  uczeń 
klasy III Szkoły Podstawowej w 
Michalowie  Miłosz  Pańczyk 
zajął  I  miejsce.  Mistrzostwa 
odbyły się 13.04.2013r. Uczeń 
systematycznie trenował grę w 
warcaby  podczas  zajęć 
świetlicowych  pod  kierunkiem 
P. Joanny Popielec.

Sukcesy uczniów szkoły 
w Sułowie

ELIMINACJE GMINNE TURNIEJU 
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W  dniu  27  marca  2013  roku
w  Zespole  Szkół  w  Sułowie  odbyły 
się  eliminacje  gminne  turnieju 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla 
szkół  podstawowych  i  gimnazjów
z  terenu  Gminy  Sułów.  Szkołę 
Podstawową  w  Michalowie  repre-
zentowali: Jakub Kniaźiowski – kl. 
IV,  Maciej  Pomarański  –  kl.  VI
i  Krzysztof  Żuk  –  klasa  VI.

W  turnieju  brali  udział  uczniowie 
ze  szkoły  podstawowej  w  Sułowie
i  Kol.  Tworyczów.  Gimnazjum 
reprezentowali: Kamil Szponar – kl. 
I,  Jakub  Mazur  –  kl.  I  i  Hubert 
Kukułowicz  –  kl.  II.  W  tej 
kategorii wystąpiło także publiczne 
gimnazjum Sułowie.

Uczniowie  najpierw  rozwiązywali 
test z przepisów ruchu drogowego – 
25  pytań,  a  następnie  pokonywali 
tor składający się z 6 przeszkód. 

Test najlepiej napisał zespół ze 
szkoły  podstawowej  z  Sułowa  –  57 
pkt,  drugie  miejsce  zajął  zespół
z  Kol.  Tworyczów  –  51  pkt,  zaś 
trzecie z Michalowa – 45 pkt. Wśród 
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gimnazjów  pierwsze  miejsce  zajęli 
zawodnicy z gimnazjum z Sułowa – 53 
pkt,  a  drugie  miejsce  przypadło 
drużynie z Michalowa – 33 pkt.

Tor  przeszkód  wśród  szkół 
podstawowych  najlepiej  pokonała 
drużyna  z  Michalowa  –  15  pkt 
karnych,  drugie  miejsce  zajęli 
zawodnicy  z  Sułowa  –  16  pkt 
karnych, a trzecie Kol. Tworyczów – 
36  pkt  karnych.  W  kategorii 
gimnazjów  zwyciężyła  drużyna
z  Sułowa  –  12  pkt  karnych,  zaś 
drugie  miejsce  przypadło  drużynie
z Michalowa – 42 pkt karne.

W  końcowej  klasyfikacji  etapu 
gminnego  szkół  podstawowych 
zwyciężyli  zawodnicy  z  Sułowa,  na 
drugim  miejscu  uplasowali  się 
zawodnicy  z  Kol.  Tworyczów,  a  na 
trzecim reprezentacja z Michalowa. 
Etap  gminny  w  kategorii  gimnazjów 
wygrał  zespół  z  Sułowa,  a  drugie 
miejsce  zajęli  zawodnicy
z Michalowa.

Do  etapu  powiatowego  zakwa-
lifikowały się drużyny z pierwszych 
miejsc  w  obydwu  kategoriach. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy 
oraz  nagrody  rzeczowe.  Ponadto 
zorganizowany  był  poczęstunek  dla 
wszystkich uczestników turnieju.

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU WIEDZY 
PREWENCYJNEJ „JESTEM BEZPIECZNY” 
XIII EDYCJA

W  dniu  26  kwietnia  2013  r.
w  Zespole  Szkół  w  Sułowie  odbyły 
się XIII gminne eliminacje konkursu 
wiedzy  prewencyjnej  „jestem 
bezpieczny”.
W  eliminacjach  wystąpiły  trzy 

szkoły  podstawowe  z  Michalowa, 
Sułowa  i  Kol.  Tworyczów. 
Uczestnikami  byli  uczniowie  klas 
IV-VI  -  dwóch  uczniów  z  każdej 
klasy.  Uczniowie  pisali  test 
składający  się  z  30  pytań.  Każda 
szkoła tworzyła zespół i ta która 
otrzymała najwięcej punktów z etapu 
gminnego  zakwalifikowała  się  do 
eliminacji powiatowych. 
Na  najwyższym  stopniu  podium 

stanęli  reprezentanci  szkoły 
podstawowej w Sułowie gromadząc 117 
punktów,  drugie  miejsce  zajęli 
uczniowie  z  Kol.  Tworyczów  92 
punkty a trzecie zajął Michalów 88 
punktów. W turnieju brało udział 18 
uczniów z klas IV-VI. 
Przewodniczącym  turnieju  był 

Sierżant sztabowy Łukasz Kozioł.

Laureaci konkursu "Jestem bezpieczny"
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Program profilaktyczny Zespołu Szkół
w Sułowie

W  czerwcu  br.  odbędzie  się  ogólne  podsumowanie  programów 
profilaktycznych, w  jakich tego  roku wzięli  udział uczniowie  Zespołu 
Szkół  w  Sułowie.  Programy  w  które  zaangażowała  się  cała  społeczność 
szkolna to: „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, oraz „Nie 
pal  przy  mnie  proszę”.  Podsumowanie  odbędzie  się  dzięki  współpracy
z klubem młodzieżowym „Stara Remiza”. Owe przedsięwzięcie ma na celu 
pomóc  w  kierowaniu  się  dobrem,  zdrowiem  i  wiedzą  na  temat 
niebezpieczeństw  czyhających  w  życiu  na  każdego  młodego  człowieka.
Aby w prosty i zrozumiały sposób przekazać młodzieży podstawowe treści
i przesłanie akcji, na uczniów czekają różnego rodzaju zabawy w których 
każdy będzie brał udział. Na ten dzień zaplanowane są takie atrakcje 
jak:

 Happeningowy  Pochód  Profilaktyczny  spod  Zespołu  Szkół  do  klubu 
„Stara Remiza”;

 spektakl Profilaktyczny pt. „Droga do nikąd”;
 debata dotycząca używek i toksycznych substancji;
 degustacja zdrowej żywności przygotowanej przez uczniów.
Wszyscy  uczniowie  bardzo  chętnie  brali  udział  w  projektach

i ze zniecierpliwieniem czekają na czerwcowe podsumowanie swojej pracy. 
Całość zapowiada się bardzo ciekawie i atrakcyjnie. Dzięki pomocy klubu 
„Stara Remiza”, dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Sułowie, będą mieli 
kolejną  okazję  do  rozwinięcia  swojej  wiedzy  na  temat  zdrowego  stylu 
życia.

Czy wiesz ilu mieszkańców zamieszkuje naszą 
gminę Sułów, a ilu ludzi jest w Twojej wsi?

Nasza Gmina Sułów składa się z 16 sołectw, a są nimi miejscowości: 
MICHALÓW, DESZKOWICE PIERWSZE, TWORYCZÓW, SĄSIADKA, DESZKOWICE DRUGIE, 
SUŁÓW, ROZŁOPY PIERWSZE, ROZŁOPY DRUGIE, SUŁOWIEC, ŹREBCE, KITÓW, 
SUŁÓWEK, ROZŁOPY KOLONIA, KULIKÓW, SUŁÓW KOLONIA, KAWĘCZYN KOLONIA. 
Tabela przedstawia liczbę mieszkańców zamieszkujących terytorium gminy Sułów z podziałem na 16 
sołectw: 
1. MICHALÓW - 951 osób,
2. DESZKOWICE PIERWSZE - 651 osób,
3. TWORYCZÓW - 576 osób,
4. SĄSIADKA - 405 osób,
5. DESZKOWICE DRUGIE - 391 osób,
6. SUŁÓW - 388 osób,
7. ROZŁOPY I i II (łącznie) - 338 osób,
8. SUŁOWIEC - 315 osób,

9. ŹREBCE - 279 osób,
10. KITÓW - 247 osób,
11. SUŁÓWEK - 104 osób,
12. ROZŁOPY KOLONIA - 103 osób,
13. KULIKÓW - 89 osób,
14. SUŁÓW KOLONIA - 68 osób,
15. KAWĘCZYN KOLONIA - 64 osób,

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w Gminie Sułów liczba mieszkańców wyniosła 4.969 osób.
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Sport – tabele kibica

Tabela rozgrywek A KLASY JUNIORÓW
GRUPA I ZOZPN
SEZON 2012/2013, RUNDA JESIENNA

1. Orion Dereżnia 6 18 6 0 0 22:4

2. Olimpiakos 
Tarnogród

6 12 4 0 2 29:9

3. Włókniarz Frampol 6 12 4 0 2 23:1

4. Sokół Zwierzyniec 6 12 4 0 2 21:9

5. Cosmos Józefów 6 6 2 0 4 19:11

6. Metalowiec Goraj 6 3 1 0 5 10:37

7. Perła Deszkowice 6 0 0 0 6 4:48

Tabela rozgrywek A KLASY GRUPA I
ZOZPN
SEZON 2012/2013, RUNDA JESIENNA

1. Cosmos Józefów 11 28 9 1 1 44:21

2. Albatros 
Biszcza

11 25 8 1 2 23:11

3. Orion Dereżnia 11 21 7 0 4 38:18

4. Sokół 
Zwierzyniec

11 20 6 2 3 31:16

5. Olimpiakos 
Tarnogród

11 18 5 2 2 21:18

6. Nord 98 
Wysokie

11 16 5 1 5 17:24

7. Tarpan Korchów 11 16 5 1 5 14:20

8. Włókniarz 
Frampol

11 13 4 1 6 20:23

9. Orzeł 
Tereszpol

11 12 3 3 5 18:16

10.RO-MA Relax 
Księżpol

11 11 3 2 6 22:29

11.Metalowiec 
Goraj

11 10 3 1 7 16:26

12.Perła 
Deszkowice

11 0 0 0 11 8:50

Odwołana XII Kolejka Klasy A gr. I 
i Klasy A gr. II

Wydział Gier Zamojskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Zamościu w 
dniu  3  kwietnia  2013  roku 
poinformował, że XII Kolejka Klasy 
A gr. I i Klasy A gr. II  z terminu 
06-07  kwietnia  2013  r.  zostajał 
ODWOŁANA z powodu niesprzyjąjących 
warunków  atmosferycznych.  Nowy 
termin XII Kolejki Klasy A gr. I i 
Klasy A gr. II  to 1 maja 2013 roku 
(środa)  godz.  15-juniorzy  i  17-
seniorzy.  Tym  samym  okienko 
transferowe  w  Klasie  A  gr.  I  i 
Klasie A gr. II zostało wydłużone 
do dnia 12 kwietnia br.

XIII Kolejka klasy A gr. I

W  rozgrywanej  trzynastej  kolejce
w dniu 13-14 kwietnia 2013 r. nie 
odbyły się tylko dwa mecze z powodu 
zalanych boisk były to:
Nord  Wysokie-Olimpiakos  Tarnogród
i Sokół Zwierzyniec-Tarpan Korchów.
W  pozostałych  spotkaniach  wyniki 
były następujące:
Włókniarz  Frampol-Orion  Derenia 
Solska 3:3
Cosmos Józefów-Metalowiec Goraj 7:0
Orzeł Tereszpol-Relax Księżpol 4:0
Albatros  Biszcza-Perła  Deszkowice 
3:1 (2:1)
Skład podstawowy: M.Bober-W.Rugała, 
R.Maciąg, M.Szyduk, M.Hasiec-G.Żuk, 
J.Wawryniuk,  R.Czerwieniec, 
M.Jezierski, M.Pupiec-D.Nowosad.
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Rezerwa: G.Kowal,  R.Radzik, 
M.Poździk,  J.Maciąg,  D.Batorski
i J.Lipczyński.
Żółte kartki: G. Żuk, M. 

W pierwszej połowie mecz rozpoczął 
się od ataków drużyny Perły, wielu 
dogodnych  sytuacji  do  strzelenia 
bramki nie wykorzystali napastnicy 
były  to  strzały  niecelne  lub 
interweniował  bramkarz  gospodarzy. 
Pierwszą okazje bramkową gospodarze 
zamienili na bramkę było to już w 8 
min.  meczu.  Ataki  gości  przynoszą 
rezultat  w  20  min.  dośrodkowanie
z  rzutu  rożnego  wykorzystał 
Wojciech  Rugała  strzałem  głową
i  wyrównał  na  1:1.  Ataki  całej 
drużyny  wykorzystali  miejscowi

i  w  30  min.  było  już  2:1  dla 
Albatrosa.  Do  przerwy  wynik  meczu 
już się nie zmienił. Druga połowa 
to  konsekwentna  gra  w  obronie 
miejscowych  zawodników  i  ataki 
drużyny Perły, którzy nie mając nic 
do stracenia próbowali zmienić losy 
meczu.  W  85  min.  meczu  nieuważna 
gra  w  obronie  spowodowała,
że  gospodarze  strzelili  bramkę
na 3:1 i to przesądziło o końcowym 
wyniku. 

Drużyna  juniorów  nie  rozgrywała 
meczu, gdyż klub z Biszczy posiada 
inne  drużyny  młodzieżowe  a  to 
powoduje że nie jest zobligowany do 
posiadania zespołu juniorów.

XIV Kolejka klasy A gr. I
Wynik  czternastej  kolejki 
rozgrywanej  w  dniu  20-21  kwietnia 
2013 r
Nord 98 Wysokie - Albatros Biszcza 2-2
Relax Księżpol - Włókniarz Frampol 0-6
Metalowiec Goraj - Tarpan Korchów 1-1
Sokół Zwierzyniec - Olimpiakos Tarnogród 2-1
Perła Deszkowice - Orzeł Terespol 2-1 
(1:0)
Orion Dereźnia(Solska)-Cosmos Józefów 1-1

Skład podstawowy: M.Bober-W.Rugała, 
R.Maciąg,  M.Szyduk,  (Wawryniuk), 
M.Hasiec,-G.Żuk,  M.Pawlak,  R. 
Czerwieniec,  T.Skwaryło,  M.Kuranc 
(M.Pupiec)-M.Jezierski, 
(M.Poździk).
Rezerwa: M.Kniaziowski,  M.Szyduk, 

D.Nowosad i D.Rymarz.
Żółte kartki: G. Żuk. 

Trzy punkty zostały w Deszkowicach. 
Drużyna  z  Tereszpola  liczyła  na 
łatwą  zdobycz  punktową.  Stało  się 
inaczej,  pod  koniec  pierwszej 
połowy  w  35  minucie  Marek  Pawlak 
dał  prowadzenie  Perle.  Jednak  na 
początku  drugiej  połowy  w  46  mi- 
nucie  goście  wyrównali  stan 
rywalizacji  na  1:1.  Sytuacje
do  strzelenia  bramki  miały  obie 
drużyny.  Sztuka  ta  udała  się 
gospodarzom  w  86  minucie  Grzegorz 
Żuk strzelił zwycięskiego gola. 
Perła  nie  poddaje  się  jeszcze
w walce o utrzymanie w klasie A. 

XV Kolejka klasy A gr. I
Wynik czternastej kolejki rozgrywa-
nej w dniu 27-28 kwietnia 2013 r
Cosmos Józefów-Relax Księżpol 9:2
Olimpiakos Tarnogród-Metalowiec Goraj 2:2
Tarpan Korchów-Orion Dereźnia(Solska) 3:2
Sokół Zwierzyniec-Nord 98 Wysokie 2:1
Orzeł Tereszpol-Albatros Biszcza 2:2
Włókniarz Frampol-Perła Deszkowice 1:0 
(1:0)
Skład podstawowy: M.Bober-W.Rugała, 
Skwaryło,  M.Szyduk,  M.Hasiec,-
G.Żuk, D.Nowosad, 

R.  Czerwieniec,  (M.Kniaźiowski), 
M.Jezierski,  M.Pawlak-J.Maciąg 
(M.Jezierski).
Rezerwa: G.Kowal,  J.Wawryniuk, 
M.Poździk, M.Szyduk i J.Lipczyński.
Pierwsza połowa to huraganowe ataki 
drużyny Perły. Goście nie mając nic 
do  stracenia  ruszyli  do  przodu. 
Gospodarze  wyprowadzali  tylko 
groźne kontry oraz ograniczali się 
do  przeszkadzania  w  rozgrywaniu 
piłki  i  bezmyślnym  wybijaniu  jej.
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W  25  minucie  gry  Włókniarz 
zaatakował  i  wtedy  padła  jedyna 
bramka  meczu.  Zawodnik  gospodarzy 
uderzył  piłkę  z  dystansu,  której
w  obronie  przeszkodził  zawodnik
na pozycji spalonej. Jednak bramka 
została uznana nieprawidłowo, gdyż 
sędzia  asystent  sygnalizował 
pozycję spaloną. Arbiter główny nie 
zauważył  tej  sygnalizacji  i  uznał 

gola. Druga połowa to bezsprzeczna 
dominacja  Perły  ale  zabrakło 
szczęścia.  Wszystkie strzały 
omijały  bramkę  lub  bronił  je 
bramkarz.  W  80  minucie  piłka 
wylądowała na poprzeczce po strzale 
Michała  Haśca.  Bramki   nie  udało 
się  jednak  zdobyć  do  końca 
regulaminowego czasu gry.

Drużyna  juniorów  poniosła  porażkę  2:1  w  pierwszym  swoim  występie  na 
wiosnę.

Tabela rozgrywek A KLASY SENIORÓW 
GRUPA I ZOZPN

1. Cosmos Józefów 35 61:24
2. Albatros Biszcza 30 30:16
3. Sokół Zwierzyniec 26 35:18
4. Orion Derenia Solska 23 44:25
5. Tarpan Korchów 20 18:23
6. Włókniarz Frampol 20 30:28
7. Olimpiakos Tarnogród 19 24:22
8. Nord 98 wysokie 17 19:26
9. Orzeł Tereszpol 16 25:20
10.Metalowiec Goraj 13 26:48
11. Ro-ma Relax Księżpol 11 17:35
12. Perła Deszkowice 3 11:55

Perła  Deszkowice  rozegrała  dwa 
mecze sparingowe:
16.04.2013  r.  z  Deltą  Nielisz 
wygrała 6:3 strzelcami bramek byli: 
M.  Jegierski,  G.  Żuk  i  3  R. 

Czerwieniec.

23.04.2013 r. z Alwą Brody Małe 
12:2 łupem bramek podzielili się: 2 
M. Pawlak, 2 M. Jegierski, 5 R. 
Czerwieniec, J. Lipczyński, 
M.Hasiec i M. Bożek.

Tabela rozgrywek A KLASY JUNIORÓW 
GRUPA I ZOZPN

1. Orion Derenia Solska 24 26:5
2. Sokół Zwierzyniec 15 23:10
3. Włókniarz Frampol 15 26:13
4. Olimpiakos Tarnogród 15 35:12
5. Cosmos Józefów 9 24:13
6. Metalowiec Goraj 3 11:47
7. Perła Deszkowice 0 5:50

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej
W  każdym  numerze  prezentować 

będziemy  wyniki  zawodów  sportowo-
pożarniczych  z  losowo  wybranych 
lat.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 
GMINY SUŁÓW I NIELISZ

18.06.2006 R. DESZKOWICE PIERWSZE

ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH

1. OSP Deszkowice Pierwsze
2. OSP Sułowiec
3. OSP Sąsiadka

4. OSP Źrebce
5. OSP Sułów
6. OSP Kitów
7. OSP Tworyczów
8. OSP Sułówek
9. OSP Rozłopy Kolonia
10. OSP Rozłopy
11. OSP Kulików

ZAJĘTE MIEJSCA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 
POŻARNICZYCH

1. MDP Sułów
2. MDP Michalów

(Autor: PiSzcz)
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Seta i Galareta – kącik kulinarny

Sałatka z zupek chińskich 

Makaron  z  zupek  pokruszyć 
(najłatwiej  w  zamkniętym  opako-
waniu, patent mojego synka - przy 
użyciu  tłuczka  do  mięsa,  ale 
oczywiście trzeba tłuc z wyczuciem, 
żeby  mączki  makaronowej  nie 
uzyskać:)),  wrzucić  do  garnka, 
dodać wszystkie przyprawy (niestety 
te tłuste też, bo w nich smaczku 
dużo).  Zalać  go  wrzątkiem,  ale 
tylko  taką  ilością,  aby  woda  go 
ledwie zakryła. Chodzi o to, żeby 
uzyskać  "sypki"  makaron,  a  nie 
posklejane  kluchy.  Wymieszać, 
odstawić do napęcznienia.

Filety z kurczaka pokroić na małe 
kawałeczki,  podsmażyć  krótko  do 
lekkiego  zrumienienia.  Pod  koniec 
smażenia posypać solą (lub vegetą) 
oraz curry. Odstawić, aby ostygło.

Kapustę,  paprykę  i  por  umyć
i pokroić (zdjęcie obok). Kukurydzę 
i fasolę odsączyć z zalewy (fasolę 
często dodatkowo płuczę na sicie)

Połączyć  wszystkie  składniki 
sałatki,  jednak  fasolę  radzę 
dodawać  na  samym  końcu,  już  po 
zmieszaniu  wszystkich  składników, 
dodaniu  majonezu  i  doprawieniu 
sałatki solą, pieprzem i koniecznie 
sporą  iloscią  curry.  Fasolka  lubi 
sie rozpaść podczas mieszania, więc 
po  jej  dodaniu  trzeba  mieszać 
delikatnie.

Mniej  tłustą  wersję  sałatki  można 
uzyskać  mieszając  majonez
z jogurtem naturalnym.

Składniki:
3 zupki chińskie curry 
2 pojedyncze filety z kurczaka
mała kapusta pekińska (lub kilka 
jej liści)
czerwona papryka
por (nieduży lub połówka)
puszka kukurydzy
puszka czerwonej fasoli
majonez
sól, pieprz, przyprawa curry
Smacznego :-)

Drinki na bazie żurawiny

W leniwe upalne popołudnie nie ma 
nic  lepszego  niż  orzeźwiający 
owocowy  drink,  przy  którym  można 
się  spokojnie  zrelaksować. 
Niezaprzeczalnym  hitem  tego  lata 
jest sok z żurawiny amerykańskiej, 
który  stanowi  rewelacyjną  bazę  do 
różnego rodzaju drinków i koktajli, 
tak  z  alkoholem  jak  i  bezalko-
holowych.  Jednak  zanim  zamówisz 
żurawinowego  drinka,  poznaj  jego 
historię.

Składniki drinka:
wódka (30 ml) 
likier pomarańczowy (15 ml) 
sok z limonki (15 ml) 
sok żurawinowy (15 ml) 
lód

Przygotowanie drinka
Do  shakera  z  lodem  wlewamy 
wszystkie  składniki,  a  następnie 
mieszamy. Przelewamy przez sitko do 
kieliszka koktajlowego. 
Można udekorować limonką.

"SEKRETY WSI " - Niezależna Gazetka Regionalna 15



ZAPISZ SIĘ DO KLUBU         
Ż O Ł N I E R Z Y 

R E Z E RW Y

Lubisz strzelać z broni? 
To dołącz do Nas !

W Sułowie w dniu 20 października 2012 roku został 
założony Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony 
Kraju. Do szeregów naszego klubu należy obecnie 
26 osób, w tym jest jedna kobieta Pani Marlena 
Bizior oraz najstarszy bo 84 letni członek Pan 
Mieczysław Kisiak. Nasz klub KŻR poszukuje osób 
chętnych, którzy ukończyli 18 rok życia, lubią 
rywalizację i posiadają oko snajpera. 
Potrzebujesz  więcej  informacji? 
Zapraszamy na:
www.forum.sulow.pl/klub-strzelecki/ 

(Autor: Krzysztof Ferenc)

NOWY SYSTEM ODBIORU 
ŚMIECI
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. 
poz. 391) z dniem 01.07.2013r. 
Gmina przejmie odpowiedzialność za 
cały proces począwszy od odbioru 
odpadów komunalnych do ich 
zagospodarowania.

Zbiórką odpadów zostaną objęci 
wszyscy mieszkańcy.

Właściciele gospodarstw domowych 
nie będą musieli zawierać 

indywidualnych umów na wywóz 
odpadów. 

Utworzony zostanie gminny punkt 
selektywnego zbierania wybranych 
odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy, w tym 
wskazany zostanie miejsce, w którym 
będą prowadzone zbiórki zużytego 
sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego, odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon 
oraz odpadów rozbiórkowych.

Rada Gminy ustaliła opłatę za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którą właściciel 
nieruchomości wniesie na rzecz 
gminy. W zamian za opłatę 
przedsiębiorca wyłoniony w drodze 
przetargu odbierze i zapewni 
zgodnie z prawem zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

SPOSÓB NALICZANIA OPŁATY
Stawka  opłaty  za  gospodarowanie 

odpadami  komunalnymi  ustalona 
została Uchwałą Nr XX/131/2012 Rady 
Gminy Sułów z dnia 14.12.2012r. od 
liczby  mieszkańców  zamieszkujących 
nieruchomość,

1. zbierane w sposób selektywny

(tworzywo  sztuczne  i  opakowania 
wielomateriałowe,  szkło  białe  i 
kolorowe,  metal,  papier)  plus 
pozostałe odpady zmieszane – stawka 
miesięcznej  opłaty  wynosi:  6,50 
złotych  brutto  miesięcznie  od 
każdego mieszkańca lub 

2.  zmieszane  odpady  komunalne 
(odpady  komunalne  nie  poddane 
segregacji)  –  stawka  miesięcznej 
opłaty  wynosi:  10  złotych  brutto 
miesięcznie od każdego mieszkańca. 

Ciąg dalszy na stronie 18...
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O Zdrowie Zadbaj Sam

Aloes ma niesamowite właści-wości 
oczyszczające (nie przeczy-szczające!) nasz 
organizm z toksyn. Usuwa z niego cały 
balast
– konserwanty, sztuczne barwniki (dzięki 
którym nasze jedzenie tak smakowicie 
wygląda), pestycydy, ołów ( tak tak, ołów!, 
który jest związkiem nierozpuszczalnym w 
wodzie, dzięki aloesowi może być usunięty z 
naszego organizmu), aluminium(wszystkie 
metale toksyczne), pozostałości po lekach, 
słowem to wszystko, co nam przeszkadza w 
prawidłowym funkcjonowaniu. Należy tu 
podkreślić, że miąższ aloesowy (ale tylko ten 
pozbawiony skóry) nie usunie z naszego 
organizmu substancji potrzebnych 
(minerałów, witamin itp.). Dla bardziej 
zainteresowanych chcę dodać, że aloes 
można pić i przy obstrukcjach, i przy 
rozwolnionych stolcach.
Saponiny aloesowe bardzo dokładnie 
oczyszczą nasze kosmki jelitowe (już po tym 
można zauważyć przypływ energii, gdyż 
pokarmy mają zdecydowanie lepszą 
przyswajalność).
Pijąc miąższ aloesowy fundujemy sobie 
super oczyszczanie, bo na poziomie 
komórki. Aloes jest doskonałym 
selekcjonerem, ponieważ przyswajamy z 
pokarmu to, co jest dla nas dobre, natomiast 
substancje szkodliwe są niemalże 

natychmiast usuwane z naszego organizmu.
Ponieważ miąższ aloesowy posiada ponad 
200 substancji biologicznie aktywnych 
(m.in.: aminokwasy, minerały, witaminy, 
enzymy i wiele innych) fundujemy sobie 
tzw. oligoterapię. Czyli prościej mówiąc, 
dostarczamy naszemu organizmowi w 
niewielkich ilościach, ale za to systema-
tycznie, bardzo dobrze przyswajalnych, 
naturalnych składników odżywczych. 
Jest to bardzo ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu.
Miąższ aloesowy posiada właściwości 
grzybobójcze, bakteriobójcze, 
wirusobójcze, bakteriostatyczne. 
Odpowiednie środowisko w naszych jelitach 
(i nie tylko) to podstawa naszego zdrowia. 
Rzecz również niezwykle istotna: w 
środowisku aloesowym źle czują się 
wszelkie pasożyty. Zadbamy więc o 
usunięcie pasożytów z naszego organizmu 
(Czy wiecie Państwo, że 80-90% 
społeczeństwa ma pasożyty?).
Dzięki takiemu działaniu aloes pośrednio 
wpływa na budowę naszej odporności. A to, 
co decyduje o naszym zdrowiu to właśnie 
nasza odporność na choroby. Aloes nie leczy. 
Aloes stoi na straży prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. 
Bohaterem w walce z chorobami jest nasz 
własny organizm!!! Dbajmy więc o niego, 
żeby długo nas nie zawodził. Dbajmy o 
niego bardziej niż o nasze samochody.
Wszystkie części w naszym organizmie są ze 
sobą powiązane.
I tak, nasza skóra nie będzie zdrowa, jeśli 
nasz organizm nie będzie zdrowy. Podobnie 
jest z włosami, paznokciami.

Proszę też pamiętać, że tak jak 
choroby nie powstają z wtorku na środę, 
naszej odporności też nie zbudujemy 
szybko. Czy wiecie teraz Państwo, kto i 
dlaczego powinien pić aloes?

(Autor: Krzysztof Ferenc)
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KONTYNUACJA ZE STRONY 16.

PRZYKŁAD:
4 x 6,50zł = 26 zł/miesiąc 
Dla  4  osobowej  rodziny  przy  wybranej  opcji  odpady  segregowane  + 
zmieszane odpady komunalne (6,50 zł/miesiąc)
4 x 10 = 40zł/miesiąc 
Dla 4 osobowej rodziny przy wybranej opcji zmieszane odpady komunalne 
(10 zł/miesiąc)

Podstawą naliczania opłaty będzie deklaracja złożona przez właściciela 
nieruchomości  określająca  m.  in.  liczbę  osób  rzeczywiście 
zamieszkujących w danym gospodarowanie domowym.

Właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  rzetelnie  wypełnić 
deklarację i złożyć ją lub przesłać listownie do Urzędu Gminy Sułów. 
Właściciele  nieruchomości  składają  pierwszą  deklarację  w  terminie  do 
dnia 30 kwietnia 2013r. do Urzędu Gminy Sułów.

ZMIANA DANYCH W DEKLARACJI
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 
jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni 
od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

BRAK DEKLARACJI
W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  albo  uzasadnionych  wątpliwości,  co  do  danych 
zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę  uzasadnione 
szacunki.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

TERMINY OPŁAT
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie 
przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości 
za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
za I kwartał – do 31stycznia danego roku,
za II kwartał – do 30 kwietnia danego roku,
za III kwartał – do 31 lipca danego roku,
za IV kwartał – do 31 października danego roku.
Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie 
gminy Sułów, upływa w dniu 30 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 
2013 r. do 30 września 2013 r.
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