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Pomyślne zakończenie żniw, a więc zebranie z pól 

wszystkich upraw pielęgnowanych i doglądanych od 

wielu miesięcy to powód nie tylko do dumy i radości, 

ale też do podziękowań. Tradycyjnie już wyrazem owe-

go dziękczynienia są uroczyste obchody dożynkowe. Ich 

tradycja sięga wielu wieków wstecz, nieodmiennie po-

zostaje związana z miłością i wdzięcznością dla matki 

żywicielki ziemi, szacunkiem wobec zmiennych sił natu-

ry oraz postawą pokornego podziękowania Stwórcy za 

opiekę i błogosławieństwo.  

 

Myśl tę rozwija Pani kustosz Małgorzata Jaszczołt wyja-

śniając: „Dożynki określane też jako wyżynki, obżynek, 

okrężne (od obrzędowego okrążania pól po żniwach), 

wieńcowe, wieńczyny (od najważniejszego atrybutu – 

wieńca dożynkowego), to największe święto gospodar-

skie w rolniczym kalendarzu wegetacyjnym. Termin 

Dożynek to czas niedługo po święcie Matki Boskiej Ziel-

nej (15 sierpnia) w myśl przysłowia „Na Wniebowzięcie 

pokończone żęcie”. Ten wyjątkowy w kalendarzu rolni-

ka czas, kiedy zostały zebrane roślinne płody oraz plony 

zbóż (żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa) – najważniej-

szych upraw na wsi, bo zapewniających codzienny chleb 

i produkty na posiłki do kolejnych zbiorów – wymagał 

odpowiedniej oprawy: dobrego końca, czyli podzięko-

wania za zbiory i dobrego początku, który był zaklina-

niem sił natury i upraszaniem Boga o obfitość w nadcho-

dzącym roku.  

 

„Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi 

błogosławić i ludziom za pomoc podziękować, jeżeli nie 

wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mo-

zolnej i zabiegów całorocznych?”. Tak pisał Zygmunt 

Gloger w swoim dziele „Rok polski w życiu, tradycji i 

pieśni”. Tak trafnie opisana istota dożynkowych obcho-

dów pozostaje niezmienna od lat. Świętowanie po za-

kończeniu trudnego żniwnego czasu jest chlubną i wier-

nie podtrzymywaną tradycją także i w gminie Sułów. 

Dożynki AD 2021 odbywały się na okazałym placu przy 

wyremontowanej remizie OSP w miejscowości Źrebce, 

w niedzielę 22 sierpnia br. Uroczystość współorganizo-

wali druhowie strażacy z lokalnej jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej, mieszkańcy Źrebiec, Urząd Gminy w 

Sułowie na czele z Gospodarzem Dożynek Wójtem Leo-

nem Bulakiem, a także Gminna Biblioteka Publiczna im. 

Feliksy Poździk w Sułowie. 

 

Jak na dożynki przystało, gości przybywających na 

wspólne świętowanie witały pomysłowe  dekoracje, za-

równo te wykonane ze słomy, jaki i przepiękne w swoim 

charakterze, późnoletnie dekoracje z wykorzystaniem 

kwiatów, owoców oraz warzyw. Zabawne akcenty w 

postaci pasącej się w okolicach sceny mućki oraz 

ogromnego traktora, stanowiły dodatkowo atrakcję dla 

najmłodszych. 

 

Tradycją stało się już rozpoczynanie gminnych uroczy-

stości dożynkowych od formowania i przemarszu barw-

nego korowodu dożynkowego. Tworzą go każdego roku 

delegacje poszczególnych miejscowości z terenu naszej 

gminy. Także i w tym roku nie zabrakło rumianych 

bochnów chleba, pięknie przybranych koszy i misternie 

plecionych wieńców niesionych w dożynkowym darze. 

Dźwięki najbardziej znanej dożynkowej pieśni towarzy-

szyły mieszkańcom gminy, składającym owe dary na 

ręce gospodarza dożynek Pana Wójta Leona Bulaka, 

któremu towarzyszyli Pani Skarbnik Aleksandra Zając 

oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Pietry-

kowski.  

 

„Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba, upie-

czony ze zboża naszych pól. Uszanuj go i gospodaruj 

tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak i w mieście nigdy 

nie zabrakło” -  to tradycyjne przywitanie przekazywa-

ne jest każdego roku na ręce gospodarza Dożynek przez 

wybranych specjalnie na tę uroczystość starostów. W 

tym roku tę zaszczytną funkcję pełnili pochodząca z 

miejscowości Rozłopy Pani Monika Jarosz oraz mieszka-

niec Źrebiec Pan Kamil Mazur.  

 

Wyrazem dziękczynienia za zakończone żniwa, a zara-

zem centralną częścią dożynkowych obchodów jest uro-

czysta msza św. sprawowana w intencji rolników. Od-

prawił ją ksiądz Piotr Podborny proboszcz parafii pw. 

Świętego Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach Pierw-

szych. Oprawę muzyczną przygotował organista Pan 

Waldemar Kasperczyk w towarzystwie Dziecięco – Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sułów pod batutą Pa-

na Szymona Powęski.  

 

Tegoroczne uroczystości dożynkowe były podwójnie 

doniosłe, bowiem pięknemu dziękczynieniu za zebrane 

plony towarzyszyła inna równie ważna uroczystość, a 

mianowicie poświęcenie nowego samochodu pożarni-

czego OSP Źrebce. Obecni na uroczystościach mieszkań-

cy gminy oraz zaproszeni goście z powagą uczestniczyli 

w wyjątkowej ceremonii. Rozpoczęła się ona od złoże-

nia meldunku przez dowódcę uroczystości Komendanta 

Zbigniewa Goleniaka. Poświęcenia dokonał ks. pro-

boszcz Piotr Podborny, zaś przekazania kluczy do nowe-

go wozu pożarniczego dokonali Wójt Gminy Sułów Leon 

Bulak, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej 

Straży Pożarnej starszy brygadier Tomasz Burcon oraz 

Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Zamościu druh Kazimierz Mielnicki.  

Po zakończeniu ceremonii poświęcenia głos zabrał Go-

spodarz Dożynek 

Pan Wójt Leon 

Bulak, który ser-

decznie powitał 

wszystkich przyby-

łych na uroczysto-

ści mieszkańców 

gminy Sułów oraz 

zaproszonych go-

ści. W swoim prze-

mówieniu podkre-

ślił on wagę dożyn-

kowych obchodów, 

wskazując na nie-

zmienny trud po-

dejmowany przez 

związanych z zie-

mią, ojcowizną – 

rolników, których 

efekt pracy i cało-

PLON, NIESIEMY PLON 

Wieniec Gospodarzy Dożynek—

Źrebiec 
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roczny znój wydany jest często na łaskę niesprzyjają-

cych żywiołów i niespodziewanych klęsk. A zarazem 

docenił ciężką pracę tych, którzy produkują żywność, 

stanowiąc fundamentalne zaplecze zarówno dla miesz-

kańców wsi, jak i miast.  

 

Wspomniane powitanie stanowiło wstęp do kolejnych 

wystąpień. Przemówienia okolicznościowe z okazji Do-

żynek Gminnych w Źrebcach  zaprezentowali: Pan Kaje-

tan Kościk – Dyrektor Departamentu Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego, reprezentujący Urząd 

Marszałkowski w Lublinie, Pani Sylwia Zajączkowska 

reprezentująca Starostwo Powiatowe w Zamościu, a 

także Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Starszy Bry-

gadier Tomasz Burcon, Druh Kazimierz Mielnicki pełnią-

cy funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP 

w Zamościu, oraz na zakończenie części oficjalnej głos 

zabrał Pan Tomasz Bartnik  - Naczelnik OSP w Źrebcach 

– dziękując wszystkim za pomoc i owocną współpracę 

podczas przygotowywania uroczystości dożynkowych. 

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na roz-

poczęcie programu artystycznego. Na scenie pojawili 

się kolejno: Zakręcona Kapela z Grabowca prowadzona 

przez Pana Karola Chilewicza, następnie z gościnnym 

występem przybyły na gminne dożynki Wesołe Gosposie 

z Kolonii Sitaniec, prowadzone przez instruktora Pana 

Czesława Bartnika – rodowitego mieszkańca Źrebiec. 

Zespół wykonywał pieśni ludowe oraz utwory o charak-

terze biesiadnym, doskonale wpisujące się w klimat 

dożynkowej zabawy. Na zakończenie występu w imieniu 

zespołu głos zabrała Pani Halina Kierepka, ze sceny po-

płynęły wówczas życzenia dla organizatorów oraz 

wszystkich mieszkańców gminy Sułów. Oczekiwany wy-

stęp zespołu śpiewaczego Zaburzanki o długiej i barw-

nej historii, usłanej licznymi sukcesami, tradycyjnie 

przywitano owacjami. Porywające do tańca utwory, 

wesoły, skoczny repertuar, niezawodnie bawił zgroma-

dzoną na festynie dożynkowym publiczność. Wczesny 

wieczór należał do gminnego zespołu wokalno- instru-

mentalnego „Pół na pół”. Przy znanych piosenkach i w 

atmosferze dobrej zabawy poprowadzili oni taneczną 

rozgrzewkę, przy której w przysłowiowe tany ruszyli 

starsi i młodsi. Dyskotekę pod gwiazdami poprowadził 

ostatni zaproszony zespół – Focus Live. Bawiono się dłu-

go w noc, przy pięknie rozgwieżdżonym niebie. 

 

Tradycją dożynek gminnych jest wybór najpiękniejsze-

go wieńca czy też kosza dożynkowego, przygotowywa-

nych przez delegacje mieszkańców poszczególnych 

miejscowości naszej gminy. W tegorocznej komisji kon-

kursowej znaleźli się przedstawiciele współorganizato-

rów uroczystości: Pani Katarzyna Kościk, Pani Michalina 

Kobylarz oraz Pan Janusz Stańczyk. Wybór był niezwy-

kle trudny. Po długich obradach postanowiono przy-

znać: 

 I miejsce w konkursie wraz z nagrodą finansową 250 

zł dla sołectwa Deszkowice Drugie 

 II miejsca w konkursie wraz z nagrodą finansową 200 

zł dla sołectwa Sułowiec oraz 

 III miejsce w konkursie wraz z nagrodą finansową 

150 zł dla sołectwa Sąsiadka. 

 

Pozostałe przedstawicielstwa naszych sołectw otrzyma-

ły nagrody finansowe i dyplomy za udział w konkursie.  

Uroczystości dożynkowe wiążą się także z licznymi 

atrakcjami, o które zadbali organizatorzy. Począwszy 

od sutego poczęstunku dla wszystkich obecnych, z do-

skonałą dożynkową grochówką, bigosem i pełnym przy-

smaków szwedzkim stołem, poprzez chętnie oblegany 

ogródek piwny. Nad poczęstunkiem czuwały bardzo go-

ścinne mieszkanki Źrebiec i członkowie OSP, wspomaga-

ni przez lokalną młodzież – uczynną i dbałą. 
 

Najmłodsi dzielnie oblegali dmuchane zjeżdżalnie wraz 

z placem zabaw i grą zręcznościową. Na nieco starszych 

i odważniejszych dzięki uprzejmości WORD Zamość cze-

kał symulator dachowania, z którego chętnie korzystali 

tak młodsi, jak i starsi. Pani Magdalena Łysy – plastycz-

ka i społecznik wyczarowywała na twarzach naszych 

najmłodszych postaci z bajek, kreskówek oraz zwierząt-

ka, jej stanowisko było widoczne z daleka z powodu 

dłuuugiej kolejki chętnych. Dodatkiem dla dobrej zaba-

wy było stoisko z watą cukrową, popcornem i balonika-

mi – cieszącymi się nieodmiennie ogromnym zaintereso-

waniem dzieciaków. 
 

Ze swoimi ciekawymi i kreatywnymi stoiskami na Do-

żynki przybyli przedstawiciele – opiekunowie i podo-

pieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach, na 

czele z Panem Dyrektorem Piotrem Misiarzem. Cieszyły 

oko przepiękne obrazy, ceramika i wszelkiego rodzaju 

rękodzieło. Stowarzyszenie Grodzisko Sąsiadka Dawny 

Sutiejsk zaproponowało uczestnikom dożynkowego fe-

stynu pomysłową loterię fantową oraz smaczny poczę-

stunek.  
 

Udane uroczystości dożynkowe to efekt wytrwałej pra-

cy, dobrej współorganizacji i wiele godzin wspólnego 

wysiłku, by zrealizować łączący wszystkich zaangażo-

wanych cel. Tak też było i w tym roku. Mieszkańcy Źre-

biec, członkowie lokalnej jednostki OSP, pracownicy 

Urzędu Gminy, Przedstawiciele samorządu na czele z 

Panem Wójtem, Panie i Panowie Radni na czele z Prze-

wodniczącym Rady Gminy, pracownicy Gminnej Biblio-

teki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie, pomocne 

Stowarzyszenia, wreszcie sponsorzy -  firma Eko-Kras z 

Kraśnika, a także przedsiębiorcy z terenu Gminy Sułów, 

w tym zawsze gotowe do współpracy piekarnie. I wiele 

osób dobrej woli, które anonimowo wsparły organizację 

tegorocznych dożynek. Wszystkim z wymienionych na-

leżą się ogromne, z serca płynące podziękowania – za 

życzliwość, wkład pracy a także gotowość do niesienia 

pomocy. 

Opracowała: Marta Radzik 

Przekazanie kluczyków do wozu strażackiego kierow-

cy OSP w Źrebcach—Panu Lucjanowi Kapicy 



4  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

Sierpień 2021 w gminie Sułów obfitował w wydarzenia 
kolarskie. Kilkuletnia już tradycja organizowania  Me-
moriału im. Feliksy Poździk w kolarstwie szosowym do-
skonale wpisała się w sportowy trend, którego celem 
jest rozwijanie pasji kolarskich, zachęcanie młodszych i 
starszych do podejmowania sportowej rywalizacji i 
podnoszenia swoich umiejętności. Uniwersalnym wyra-
zem tych pasji były aż cztery wydarzenia kolarskie, któ-
re rozegrały się początkiem sierpnia br. I tak: 3 sierpnia 
m.in. przez serce gminy Sułów prowadziła trasa I etapu 
65. Jubileuszowego Wyścigu Kolarskiego „Orlików” 
Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej, z lotną premią przy Urzę-
dzie Gminy w Sułowie.  
 
W dniach 7- 8 sierpnia br. miał miejsce prawdziwie 
sportowy weekend na tzw. „Wyspie” w Kulikowie. Czte-
ry lata kolarskich doświadczeń i działań organizator-
skich zaowocowały przygotowaniem we współpracy z 
Urzędem Marszałkowskim w Lublinie oraz Okręgowym 
Związkiem Kolarskim w Lublinie aż dwóch wyścigów w 
kolarstwie szosowym, a były to: w sobotę 7 sierpnia 
Memoriał Trenera Kazimierza Kowalczyka  oraz w nie-
dzielę 8 sierpnia Memoriał im. Feliksy Poździk.  
 
Miejsce Obsługi Rowerzystów w Kulikowie teren rekrea-
cyjny z charakterystyczną wieżą widokową i wygodną 
altaną stanowił, jak co roku malownicze zaplecze dla 
kolarskiej rywalizacji. Zawodnicy mieli do pokonania 
trasę wiodącą od Kulikowa poprzez Nawóz, Sułówek, 
Kolonię Rozłopy z metą w Kulikowie, swoistą pętlę wio-
dącą wokół zalewu „Nielisz” od strony gminy Sułów. 
Walkę o medale rozgrywano w kilku kategoriach wieko-
wych: Żak, Żakini, Młodziczka i Młodzik, Junior, Junior-
ka Młodsza i Junior Młodszy, Kobiety Open, wreszcie 
Cyklosport, Masters i Amatorzy. Cieszyła wysoka fre-
kwencja i duże zainteresowanie klubów kolarskich z 
całej Polski. Dekoracji kolejnych kategorii kolarzy do-
konywał na scenie Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak w 
towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ry-
szarda Pietrykowskiego. Na zwycięzców czekały zgodnie 
z regulaminami nagrody pieniężne, puchary, medale 
oraz dyplomy.  
 
Wspólnie podjęty wysiłek organizacyjny przyniósł w 
efekcie ciekawe wydarzenie kolarskie, które w kolej-
nych latach mamy nadzieję rozwijać. Pracę przy jego 
prawidłowym przebiegu wykonywało wielu zaangażowa-
nych i życzliwych ludzi. Pragniemy w tym miejscu ser-
decznie podziękować zarówno druhom strażakom ze 

wszystkich jednostek OSP zlokalizowanych na terenie 
naszej gminy, zabezpieczających trasę przejazdu kola-
rzy przez dwa kolejne dni , a także Panom Policjantom 
z Komendy Miejskiej w Zamościu i Posterunku Policji w 
Szczebrzeszynie. Dzięki ich wysiłkowi zawody przebie-
gały sprawnie i bezpiecznie. Podziękowania kierujemy 
także do pracowników Urzędu Gminy, którzy zadbali o 
techniczną stronę wydarzeń sportowych, organizując 
zagospodarowanie startu/mety, właściwe oznakowania 
trasy, scenę mobilną, a także wygodny przejazd samo-
chodów sędziowskich podczas dwóch dni kolarskich 
zmagań i wiele, wiele innych. Pracownikom Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie za 
przygotowanie i obsługę biura zawodów oraz dokumen-
tację fotograficzną wydarzenia.  
 

Marta Radzik 
 

Wyniki: 
07.08.2021 
 
Kategoria: ŻAKINI 
1.CUDZIŁO Sandra - KS AGROS ZAMOŚĆ 
2.SAMECKA Martyna - SZKÓŁKA KOLARSKA W PIOTRKO-
WIE TRYBUNALSKIM 
 
Kategoria: ŻAK 
1.BARSZNICA Adam - STAJNIA ROWEROWA INTERCARS 
TEAM 
2.KLACZKOWSKI Mikołaj - KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓ-
LEWSKA 
3.WASILEWSKI Oskar - KS AGROS ZAMOŚĆ 
 
Kategoria: MŁODZICZKA 
1.KACZMARCZYK Gabriela - ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA 
SPORTU - 
DALESZYCE 
2.SAMECKA Anna - KS SPOŁEM ŁÓDŹ 
3.MITURA Patrycja - MAYDAY TEAM 
 
Kategoria: MŁODZIK 
1.MASZKOWSKI Mateusz - MAYDAY TEAM 
2.KULEC Kamil - KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 
3.KLACZKOWSKI Borys - KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEW-
SKA 
 
Kategoria: JUNIORKA MŁODSZA 
1.CYWIŃSKA Barbara - MAYDAY TEAM 
2.MAREK Kinga - MAYDAY TEAM 
3.MUSKUS Joanna - KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 
 
Kategoria: JUNIOR MŁODSZY 
1.SOKÓŁ Antoni - BORAS LEWART TEAM LUBARTÓW 
2.KOZAK Kacper - MAYDAY TEAM 
3.KAWALA KAROL - KS AGROS ZAMOŚĆ 
 
Kategoria: KOBIETY OPEN 
1.MUSKUS Natalia - KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 
 
Kategoria: JUNIOR 
1.MACIEJEWSKI Szymon - MAYDAY TEAM 
2.SKWAREK Bartosz - STAJNIA ROWEROWA INTERCARS 
TEAM 
3.MRÓZ Łukasz - BORAS LEWART TEAM LUBARTÓW 
 

„KOLARSKI SIERPIEŃ W GMINIE SUŁÓW” 
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Kategoria: MASTERS 
1.KRAWCZYK Robert - MAYDAY TEAM 
2.PROCAJŁO Marek - MAYDAY TEAM 
3.CHUDERSKI Michał - MAYDAY TEAM 
 
Kategoria: AMATOR 
1.SOWA Paweł 
2.WIŚNIEWSKI Arkadiusz 
3.KOCYKA Mariusz 
 
Kategoria: MIESZKAŃCY GMINY SUŁÓW 
1. Łukasz Pietrykowski 
2. Ryszard Pietrykowski 
 
08.08.2021 
 
Kategoria: ŻAKINI 
1. GILEWSKA Julia SZKÓŁKA KOLARSKA WILCZYCE 
2. ANDURA Julia SZKÓŁKA KOLARSKA WILCZYCE 
3. CUDZIŁO Sandra KS AGROS ZAMOŚĆ 
 
Kategoria: ŻAK 
1. KLACZKOWSKI Mikołaj KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓ-
LEWSKA 
2. WYSOCKI Bartłomiej KS AGROS ZAMOŚĆ 
3. BARSZNICA Adam STAJNIA ROWEROWA INTERCARS 
TEAM 
 
Kategoria: MŁODZICZKA 
1. KACZMARCZYK Gabriela ŚWIĘTOKRZYSKA FUNDACJA 
SPORTU - 
DALESZYCE 
2. SAMECKA Anna KS SPOŁEM ŁÓDŹ 
3. CZAPKA Zuzanna KS AGROS ZAMOŚĆ 
 
Kategoria: MŁODZIK 
1. KOWALSKI Jakub MAYDAY TEAM 
2. KLACZKOWSKI Borys KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEW-
SKA 
3. SIENKIEWICZ Karol BORAS LEWART TEAM LUBARTÓW 

 
Kategoria: JUNIORKA MŁODSZA 
1. MAREK Kinga MAYDAY TEAM 
2. CYWIŃSKA Barbara MAYDAY TEAM 
3. PONIEWIERSKA Wiktoria MAYDAY TEAM 
 
Kategoria: JUNIOR MŁODSZY 
1. WĘGRZYN Fryderyk WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 
2. KWIATEK Kacper MKS CYCLO KORONA KIELCE DEK 
MEBLE 
3. SOKÓŁ Antoni BORAS LEWART TEAM LUBARTÓW 
 
Kategoria: JUNIOR 
1. TKACHENKO Volodymyr BORAS LEWART TEAM LUBAR-
TÓW 
2. HOTS Illia BORAS LEWART TEAM LUBARTÓW 
3. MACIEJEWSKI Szymon MAYDAY TEAM 
 
Kategoria: KOBIETY OPEN 
1. MUSKUS Natalia KLKS "AZALIA" BRZÓZA KRÓLEWSKA 
 
Kategoria: MASTERS 
1. TETER Paweł KOLARSKI KLUB TANDEMOWY HETMAN 
LUBLIN 
 
Kategoria: MASTERS M50, M60, M70 
1. TRACZYK Leszek 
2. GULA Janusz 
3. ARENT Jan 
 
Kategoria: AMATOR 
1.GRELA Sebastian 
2.SOWA Paweł 
3. KOCYŁA Mariusz 
 
Kategoria: MIESZKAŃCY GMINY SUŁÓW 
1. PIETRYKOWSKI Łukasz 
2. PAWELCZYK Sebastian 
3. ŁOŚ Mariusz 

Ukoronowaniem kolarskich wydarzeń tegorocznego 

sierpnia był przejazd  przez malownicze tereny gminy 

Sułów kolarzy biorących udział w jednym z najbardziej 

znanych wyścigów kolarskich w skali Europy – 78 Tour 

de Pologne.  W poniedziałek 9 sierpnia rozpoczął się I 

etap kolarskiej rywalizacji. Zawodnicy wyruszyli z Placu 

Zamkowego w Lublinie, mając do pokonania trasę z Lu-

blina do Chełma o łącznej długości 216 km. Peleton li-

czący 153 kolarzy przejeżdżał, jak pisali sami organiza-

torzy wydarzenia, przez „urokliwe i bogate w walory 

przyrodnicze tereny Lubelszczyzny”. Była to oczywiście 

znakomita promocja dla wszystkich miejscowości i 

gmin, które szczęśliwie znalazły się na trasie przejazdu 

słynnego Tour de Pologne, w tym i dla gminy Sułów. 

Peleton wjechał do naszej gminy od strony Gruszki Za-

porskiej, następnie do miejscowości Sułowiec i dalej w 

stronę Tworyczowa i Kitowa w kierunku Gruszki Małej. I 

tutaj po raz kolejny trasę wyścigu zabezpieczali druho-

wie strażacy z gminnych jednostek OSP m.in. Sułowiec, 

Tworyczów, Kitów, Deszkowice Pierwsze, Źrebce, Sułó-

wek. 

 

Wspólny wysiłek wielu zaangażowanych osób, jak i do-

bre zorganizowanie pozwoliły na bezpieczny przejazd 

kolarzy przez teren gminy Sułów. Organizatorzy wyścigu 

przekazali na ręce Pana Wójta Leona Bulaka podzięko-

wanie za staranne i rzetelne przygotowanie zabezpie-

czenia trasy.  Wszystkim kolarzom życzymy dalszych 

sukcesów, kibicom niezapomnianych sportowych wra-

żeń. Liczymy na to, że organizatorzy Tour de Pologne w 

kolejnych latach będą pamiętali o malowniczej Lubelsz-

czyźnie, umacniając na tych terenach sportowego du-

cha.   

Marta Radzik 
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LOTNA PREMIA W SUŁOWIE 

Na początku sierpnia odbył się 65 Jubileuszowy Wyścig 

Kolarski "Orlików" Przyjaźni polsko-ukraińskiej. Gmina 

Sułów  była partnerem tego wydarzenia. I etap rywali-

zacji prowadził z Zamościa do Żdanowa i przebiegał 

m.in. przez Szczebrzeszyn, Sułów i Turobin. W Sułowie 

przed budynkiem Urzędu Gminy zlokalizowana została 

premia lotna. Nagrody za trzy pierwsze miejsca wręczył 

kolarzom Wójt naszej Gminy – Pan Leon Bulak.  

 

ZAWODY WĘDKARSKIE 

W ubiegłą niedzielę, nad zalewem w Kulikowie odbyły 

się zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Sułów, 

Pana Leona Bulaka. Dla najlepszych przygotowano oka-

załe puchary oraz cenne nagrody, lecz każdy startujący 

mógł liczyć też na nagrodę pocieszenia. Startowało 22 

wędkarzy a wyniki przedstawiają się następująco: 

Wieści gminne 

DESZKOWICE PIERWSZE MAJĄ SOŁTYSA 

Wybory odbyły się w niedzielę 1 sierpnia. Sołtysem miejscowości został wy-

brany Pan Jan Piasecki. 

SUKCES NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH 

Serdecznie gratulujemy Delegacji Gminy Sułów na Do-

żynki Powiatowe w Sitnie. Naszą gminę reprezentowali 

w tym roku mieszkańcy Deszkowic Pierwszych oraz wła-

dze gminy Sułów w osobie Wójta Leona Bulaka i Pani 

Skarbnik Aleksandry Zając. Wieniec przygotowany przez 

pracowników i podopiecznych Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej w Rozłopach zajął zaszczytne III miejsce w kate-

gorii wieńców tradycyjnych. Jeszcze raz gratulujemy!  

Seniorzy: 

1. Dominik Kania 

2. Michał Przykaza 

3. Robert Bielecki 

Młodzieżowcy: 

1. Wojciech Jezierski 

2. Szymon Kawucha 
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Gmina Sułów właśnie dokonała bardzo potrzebne-

go zakupu!  Jest nim nowy ciągnik Zetor Forterra 

CL 110. To 106-konna maszyna na skrzyni Powers-

hift 24/18 z napędem 4x4. Dodatkowo ciągnik wy-

posażony jest w przedni TUZ co umożliwi przypię-

cie pługa śnieżnego. Ciągnik będzie służył do 

utrzymania porządku na naszych gminnych dro-

gach – będzie pracował z kosiarką bijakową przy 

utrzymaniu poboczy, z pługiem śnieżnym przy od-

śnieżaniu oraz w transporcie. Razem z nim Gmina 

pozyskała nową kosiarkę bijakową firmy Samasz o 

szerokości roboczej aż 2,0 m. Nowy sprzęt zastąpi 

stary, jakże już wysłużony.  

 

NOWY SPRZĘT DO UTRZYMANIA DRÓG 

Czternaście par małżeńskich z gminy Sułów obchodziło 

w tym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

czyli tzw. Złotych Godów. Zorganizowana przez Urząd 

Gminy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułowie, 

elegancka uroczystość z tej wyjątkowej okazji  odbyła 

się  w środę 4 sierpnia br. w budynku „Starej Remizy” 

w Sułowie. Przybyłe pary otrzymały medale i honorowe 

legitymacje od Prezydenta RP oraz gratulacje i pamiąt-

kowe albumy „Ziemia Zamojska” z dedykacją od Wójta 

Gminy Sułów Pana Leona Bulaka. By umilić gościom 

czas spędzony przy słodkim poczęstunku na scenie wy-

stąpiła Dzięcięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 

Sułów. Krótki koncert uwieńczyło wspólnie odśpiewane 

„sto lat” na cześć wszystkich szanownych jubilatów. 

 

Tego dnia świętowali: Amelia i Józef Batorscy, Jadwiga 

i Stanisław Bratkowscy, Krystyna i Jan Chwiejczakowie, 

Helena i Feliks Ferencowie, Genowefa i Walerian Ję-

drzejczakowie, Zofia i Edward Kowalikowie, Weronika i 

Mieczysław Krukowscy, Aleksandra i Zdzisław Krukow-

scy, Maria i Jan Krzyszczakowie, Henryka i Henryk Mi-

siarzowie, Bronisława i Stanisław Sędłakowie, Janina i 

Stanisław Szaranowie, Henryka i Andrzej Ściślakowie, 

Marianna i Adam Traczykiewiczowie. 

ZŁOTE GODY 

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku ma ob-

owiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków. Deklaracje można złożyć do 

CEEB online poprzez portal ZONE pod adre-

sem www.zone.gunb.gov.pl bądź pobrać deklarację w 

wersji papierowej z portalu  lub zgłosić się do Urzędu 

Gminy Sułów, pokój nr 13. Złożenie deklaracji jest 

obowiązkowe dla każdego właściciela budynku. Osoby, 

które posiadają źródło ciepła i spalania paliw zainsta-

lowane przed 1 lipca na złożenie deklaracji mają 12 

miesięcy, natomiast jeżeli źródło ciepła bądź spalania 

paliw zostało, bądź zostanie zainstalowane po 21 lipca 

br., osoby te mają obowiązek złożenia deklaracji w 

terminie 14 dni. 

 

Wójt Gminy Sułów 

/-/ Leon Bulak 

OGŁOSZENIE 

20 sierpnia odbył się w naszej gminie Festyn Rodzinny 

podczas którego w naszej gminie obecny był Szczepie-

niobus. Każdy chętny mógł się zaszczepić jednodawko-

wą szczepionką przeciw COVID-19. Skorzystało 20 

osób. Były dmuchańce dla dzieci, pieczone kiełbaski i 

rodzinna atmosfera. 

FESTYN RODZINNY 
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WSPOMNIENIA ZE SZKOLNEJ ŁAWKI  

„Jest rok 1945, zakończyły się działania 

wojenne, wojska rosyjskie wyjechały ze 

wsi. Ukończyłem już siedem lat. Ojciec 

zrobił mi z cienkich deseczek skrzynkę 

na kajety i idę do szkoły. Szkoła mieści 

się w domu Michała Magdziarz, ojca Bro-

nisława Magdziarza – długoletniego soł-

tysa wsi. Podczas zapisywania się, nie 

wiem z jakiej rodziny wywodzi się moja 

matka. Z pomocą przychodzi mi matka 

Bronka i to nazwisko pamiętam do tej 

pory. Nauczycielem jest starszy pan ze 

Szczebrzeszyna – Leonard Bielecki. W 

wakacje mamy coś w rodzaju dożywia-

nia. Teraz już wiem. Była to pomoc z 

UNRY – amerykańska. Dożywianie odby-

wało się u Bałki, gdzie później była Gro-

madzka Rada Narodowa. Opiekowało się 

nami  dwie panie. Chodziliśmy tam z 

kubeczkami,  

w które dostawaliśmy coś w rodzaju 

zupy. Danie było bardzo smaczne. Po 

tym daniu należało wypić łyżkę tranu z 

wieloryba. Smaczny to on nie był, ale 

cóż, nie było rady, trzeba było pić. 

Chodziliśmy też na wycieczki po okoli-

cy. Pewnego razu coś nas nastraszyło, 

byli to starsi  koledzy. Jeden z naszych 

kolegów – Władek - miał problemy z chodzeniem, dlate-

go też woziliśmy go na wózku, pozostawionym przez 

ruskie wojska. W drugiej klasie przez cały miesiąc maj, 

chodziliśmy do kościoła na naukę religii, po której przy-

stąpiliśmy do Pierwszej Komunii Świętej. Należało być 

na czczo od samego rana. Nie wolno było nawet napić 

się wody. Po przyjęciu Komunii Świętej mieliśmy śnia-

danie: białą kawę i bułeczki.  

 

Lekcje dalej były prowadzone na chałupach u Olbięc-

kiego i Piotra Popielca. Żadnej z tych chałup już nie 

ma. Kiedy powstała Gromadzka Rada Narodowa, do re-

mizy od strony wałów dobudowano pomieszczenie na 

szkołę. W miejscu tym obecnie stoi altana. Do szkoły 

przychodzą dzieci z Mokregolipia, z Sułowca i z Zakło-

dzia. Klasy są liczne, po około 30 uczniów w każdej. 

Często są łączone. Dyscyplina jest równo przestrzega-

na, czasem nawet z użyciem kary cielesnej. Muszę 

przyznać, że wyniki takiej dyscypliny były pozytywne.  

 

Do pracy w szkole zatrudniani są nowi nauczyciele. Jed-

na z Pań przychodzi z Rozłop. Często się spóźnia. Wy-

chodzimy po nią przez Połanek, aż pod las. Przybywa 

również nowych przedmiotów do nauki. Biologia – nau-

ka o łączeniu się komórek, z których jedna nazywała się 

pantofelek – podobna była do buta.  

 

Zaczynamy czytać lektury. W pierwszej kolejności 

„Antek” i „Janko Muzykant” Marii Konopnickiej. Autor-

ka opisuje biedę i zacofanie chłopa pańszczyźnianego. 

Rodzeństwo włożyło siostrę do pieca na czas odmówie-

nia dwóch zdrowasiek. Odrębny wiersz „W piwnicznej 

izbie” i przedstawiona w nim bieda powstającej klasy 

robotniczej w nowo rodzącym się przemyśle.  

 

W innym wierszu opisana jest rozpacz wdowy po zmar-

łym, jedynym synu. Nie znalazła ani grosika, za który 

zadzwoniłyby dzwony synowi podczas pogrzebu. Dzwo-

niły mu jedynie polne kwiaty.  

Pamiętam wszystkie lektury i książki Elizy Orzeszkowej, 

Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Bolesła-

wa Prusa i wielu innych. W miarę należało znać życiory-

sy ich wszystkich. Dużo czasu poświęcane było Adamowi 

Mickiewiczowi i książce „Pan Tadeusz”. Pierwszą księgę 

„Litwo, ojczyzno moja…” należało znać na pamięć, bo 

tego wymagała polonistka. Każdą następną księgę, po 

przerobieniu w klasie, należało w domu opisać swoimi 

słowami. Praca ta była oceniana stopniem z wpisem do 

dziennika.  

 

Z historii wiele lekcji poświęcone było Związkowi Ra-

dzieckiemu. Podział na republiki – 16, okręgi przemy-

słowe – MAGNITOGORSK. Inne fakty związane z Zagłę-

biem Śląskim, Przymierzem „Oś Berlin – Rzym”, Po-

wstanie w Getcie Warszawskim, ŻOB – Żydowska Orga-

nizacja Bojowa.  

 

W starszych  klasach mieliśmy pogadanki na temat 

przyszłości Polskiego Rolnictwa i wzorowania się na 

ZSRR, organizacji Spółdzielni Produkcyjnych. Jedna ta-

ka spółdzielnia powstała w Sułowcu na gruntach po-

dworskich, druga w Michalowie. Z uwagi na panujące 

ciężkie warunki życia na wsi, wiele osób chodziło do 

pracy w tych spółdzielniach, ażeby sobie dorobić. Te-

OKRES POWOJENNY W SĄSIADCE 

Wycieczka do Warszawy w 1952 roku i wizyta w ZOO. 

W środku nauczyciele: Pani Zofia Basajewska i Pan Wacław Grygiel. 

Siedzą od prawej: Bolesław Pastuszak, Marianna Halicka, Stefania 

Szcześniak, Władysława Chadam z Mokregolipia, Teresa Raciborska z Mo-

kregolipia,  Karolina Kłodnicka z Mokregolipia. 

Stoją od prawej: Teresa Kowalik z Mokregolipia, Czesława Bałka, Wła-

dysław Popielec, Henryk Kurek, Feliksa Sędłak, Alina Zawiślak, Genowe-

fa Kwaśniak z Zakłodzia i jednego nazwiska nie pamiętam. 
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mat ten jest mi dobrze znany z uwagi na namawianie 

ludzi przez prelegentów. Jeden z nich nocował u nas 

(sołtys wyznaczał miejsce noclegu). W myśl jego zało-

żeń, na równinach należało uprawiać zboże, a „doły” 

ogrodzić i hodować owce. Chwalił sobie przygotowany 

posiłek – kluski na mleku. Jaka to smaczna zupa!  - mó-

wił. Po wsi chodzili również poborcy w towarzystwie 

sołtysa, bądź jego pomocnika. Pomocników było dwóch, 

jeden na Zakarczmie, a drugi na Zagrodach. Ubrani byli 

w zielone mundury z orzełkiem na czapce. Ich zada-

niem było ściąganie zaległych podatków. Kto nie był w 

stanie zapłacić, to zapisywane były na poczet tej należ-

ności, przedmioty z domu. U nas zapisali kiedyś radio. 

Uregulowanie należności zwalniało z oddania rzeczy 

zapisanych.  

 

Inny temat to Front Jedności Narodowej, wcześniej 

(powstały w 1952 roku) Front Narodowy. Połączone siły 

polityczne. Temat trudny do zrozumienia.  

 

Na „gimnastyce” chodziliśmy „na Wały” w „Donicę”, 

przeważnie grać w piłkę (siatkówka). Pamiętam też 

wycieczkę do Zamościa. Było nas kilkoro uczniów, bo 

jechaliśmy tylko jedną furmanką. Woził nas ojciec Ma-

rysi Halickiej – byliśmy wówczas w kinie. Pamiętam też 

inną wycieczkę -  do Warszawy, w roku 1952. Byliśmy 

wówczas między innymi w ZOO.  

 

Języka rosyjskiego i matematyki uczyła nas Rosjanka. 

W czasie okupacji Niemcy wywieźli ją na roboty do Nie-

miec. Był tam również wywieziony młody chłopak z Są-

siadki – Tadeusz Pawęska. W Niemczech zapoznał się z 

Tatianą (tak miała na imię). I oboje wrócili do Sąsiadki. 

Tatiana, z uwagi na posiadane wykształcenie mogła 

uczyć w szkole. Była to osoba o bardzo spokojnym  

i wyrozumiałym charakterze. Rozmawiając z nami mó-

wiła, że należy uczyć się języka rosyjskiego, gdyż może 

nam się w życiu przydać. Tak było z nią, kiedy w szkole 

uczyła się języka niemieckiego z wielką niechęcią, a 

który w wojennych okolicznościach bardzo jej się przy-

dał. Często śpiewała nam piosenkę: 

 

„W dalekij kraj towariszcz uletajet 

Radnyje wiatry w sled za nim leciat”. 

 

Zawsze po zaśpiewaniu smutniała.  

 

Obecnie oboje spoczywają na naszym parafialnym 

cmentarzu. 

 

Wielu dzisiejszych 

przedmiotów w latach 

powojennych nie było. O 

różnych sprawach do-

wiadywaliśmy się od 

starszego rodzeństwa 

lub przez ciekawość od 

kolegów. Z różnymi wy-

darzeniami związane 

były apele szkolne. Na 

jednym  

z nich uczestniczył ktoś 

z Tworyczowa (niestety, 

nazwiska nie pamię-

tam). Było to wtedy, jak 

umarł Stalin.  

 

I tak to doszedłem do 

siódmej klasy. Ukończy-

łem ją z bardzo dobrym wynikiem (nie było świadectw z 

paskami). Mimo to, zostałem w domu, na wsi, nie wiem 

dlaczego i tak tyram już dziewiąty dziesiątek.  

 

We wsi działało Koło ZMP – Związek Młodzieży Polskiej, 

a w nim dorastająca panienka Wanda Wyłupek. Zorgani-

zowała ona i prowadziła chór, z którym byliśmy na uro-

czystościach Święta Odrodzenia Polski Ludowej – 22 

lipca – w Zamościu. Transport to samochód ciężarowy z 

drewnianymi ławkami. Występ mieliśmy na scenie 

przed Ratuszem. Następnie był obiad i szklanka kompo-

tu.  

 

Młodzież śpiewała: 

 

„ZMP hej ZMP 

Służba Polsce Święty Sztandar 

Naszym celem dobro Ludu 

I nad Odrą trzymać czujną straż 

W pracy dokonać cudu….itd. ’’ 

 

Mieczysław Krukowski 

Stowarzyszenie ,,Grodzisko Sąsiadka - Dawny Sutiejsk” 

Adiustacja:  Maria Godzisz 

 

Mieczysław Krukowski 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka - Dawny Sutiejsk” 

 

Adiustacja: Maria Godzisz 

 

Pani Tatiana Pawęska 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

PARÓWKI PO WĘGIERSKU 

 

0,5 kg parówek, 0,5 kg pieczarek, 2 cebule, 2-3 łyżki 

przecieru pomidorowego, 2 łyżki mąki pszennej, 0,5 

szklanki kwaśnej śmietany, sól, pieprz, papryka w 

proszku, zielona pietruszka,  olej.  

 

Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na oleju. Pieczarki 

pokroić i usmażyć, połączyć z cebulą. Dodać parówki 

pokrojone w półksiężyce, podlać rosołem tak, aby 

wszystko było przykryte. Dodać przecier pomidorowy, 

zagęścić mąką i śmietaną, na końcu dodać przyprawy i 

pokrojoną zieloną pietruszkę. Podawać z ryżem ugoto-

wanym na sypko lub ugotowanymi ziemniakami pokrojo-

nymi w ćwiartki.  

POŻYWNA ZAPIEKANKA 

 

Około 20 dag suchego makaronu (świderki lub kolan-

ka), 30 dag pieczarek, 1 cebula, 1 łyżka masła, 1 cebu-

la, sól, pieprz, 3 jajka, 3-4 łyżki śmietany, 15 dag sera 

żółtego startego na grubej tarce, tłuszcz i bułka tarta 

do formy.  

 

Pieczarki wyszorować, pokroić w paseczki, włożyć na 

mocno rozgrzane masło, smażyć do odparowania soku, 

dodać pokrajaną w krążki cebulę i zeszklić. W tym cza-

sie ugotować w dużej ilości posolonej wody makaron i 

jeszcze niezupełnie miękki zalać kubkiem zimnej wo-

dy, przykryć i odstawić na 10 minut, po czym dokładnie 

odsączyć. Makaron od razu wymieszać z pieczarkami, 

surowymi jajkami, przyprawić solą i pieprzem, ułożyć 

na ogniotrwałym półmisku lub rondlu wysmarowanym 

tłuszczem i wysypanym bułką tartą. Posypać obficie 

startym serem, skropić śmietaną doprawioną solą  

i pieprzem. Zapiekać w piekarniku nagrzanym  do 220 

stopni przez 10 minut. Podawać z surówkami.  

CIASTO Z WIŚNIAMI 

 

Ciasto: 4 jajka, cukier waniliowy, 1,5 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 25 dag mąki, 25 dag cukru, 2 łyżki kakao,  
1 szklanka oleju, 5 łyżek letniej wody. Białka ubić  
z cukrem, żółtkami, wodą i olejem. Dodać mąkę  
z proszkiem i wymieszać. Podzielić na dwie części: I 
część -  bez dodatków, do II części dodać kakao i do-
brze wymieszać. Ciasto II wylać na foremkę. Delikatnie 
na nie wylać ciasto I, równomiernie rozsmarować. Piec 
w temperaturze 160-180 stopni przez 30-45 minut.  

Masa budyniowa: 2 budynie śmietankowe, 0,5 l mleka, 
2 łyżki mąki ziemniaczanej, 3 szklanki kompotu  z wiśni 
lub truskawek. Budynie rozpuścić w mleku z dodatkiem 
mąki. Zagotować kompot i wlać do niego budyń. Zago-
tować i przestudzić.  

Masa kremowa: 1 szklanka cukru, 0,5 l mleka, 2 łyżki 
mąki pszennej, 2 cukry waniliowe, 2 żółtka, 250g ma-
sła. Rozrobić mąkę i żółtka w 0,5 szklanki mleka. Resztę 
mleka zagotować, dodając cukier waniliowy i zwykły. 
Do gotującego się mleka dodać rozmieszane żółtka i 
zagotować. Utrzeć masło, dodawać przestudzoną masę i 
dalej ucierać na puszysty krem.  

Wykonanie: Na upieczony placek nałożyć ciepły (ale nie 
gorący) budyń z kompotu. Na budyń nałożyć masę kre-
mową. Na wierzch można dać polewę lub galaretkę roz-
puszczoną w 1 szklance przegotowanej wody.  
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HUMOR 

Kiedy moja żona odeszła, było mi bardzo ciężko. A kie-

dy wróciła, stało się to całkowicie nie do zniesienia.  
 

●   ●   ● 
 

Skończyły się wczasy, Kowalski powrócił na łono rodzi-

ny, do żony i dzieci. Po trzech miesiącach otrzymuje 

list od koleżanki: 

"Drogi Janie, pamiętasz ten wspaniały zachód słońca, 

który oglądaliśmy przez okno twojego pokoju? Okazało 

się, że wtedy nie tylko słońce zaszło..."  
 

●   ●   ● 
 

- Dlaczego jeszcze nie zdjęłaś majtek, zaraz hydraulik 

przyjdzie naprawić ogrzewanie! 

- A co, nie mamy pieniędzy? 

- Z kaloryfera majtki zdejmij!  
  

●   ●   ● 
 

Właśnie podpisałem kontrakt, na mocy którego będę 

grał dla Manchesteru United za półtora miliona funtów 

tygodniowo.  

Teraz jeszcze tylko muszę coś wymyślić, żeby oni go 

podpisali.  

 

Koniec mszy. Ogłoszenia parafialne:  

W tym tygodniu do ślubu przygotowują się następujące 

ofiary...  
 

●   ●   ● 
 

Uciekają partyzanci, gonią ich Niemcy. Wpadli do obo-

ry, patrzą skóra leży na słomie, no to bach, Franek po-

szedł w przód, Józek w tył i udają krowę. Niemcy wpa-

dli do obory, zobaczyli wychudzone zwierzę, a że to 

gospodarny naród, to postanowili coś z tym zrobić. Fra-

nek (ten z przodu) z przerażeniem szepce do Józka: 

- Jezus Maria, oni kubeł siana niosą, co robić? 

- Jedz Franiu jedz, bo się wyda! 

Wściekły Franiu zżarł co mu dali i widzi, że idą z do-

kładką! 

- Jezus Maria, oni drugi kubeł siana niosą, co robić? 

- Jedz Franiu jedz, bo się wyda! 

Zżarł, a za chwilę: 

- Rany Boskie oni z wiadrem wody idą! Co robić? 

- Pij Franiu pij, bo i wyda! 

Wypił i jak głupi rechocze. Pyta się Józek: 

- Ty Franek z czego tak rechoczesz? 

- Trzymaj się mocno Józiu! Oni byka prowadzą!...  
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Materiały i artykuły do następnego numeru prosimy nad-

syłać na adres Redakcji „Sekrety Wsi“ do 10 dnia każde-

go miesiąca ;-). 

A historia zaczęła się w maju 2013 roku. Po ponad 8 la-

tach trzymacie Państwo w rękach  setne wydanie mie-

sięcznika „Sekrety Wsi”. Bywało różnie, były chwile 

zwątpienia, trudności ale jeszcze więcej chwil rado-

snych i pozytywnych. I z takim pozytywnym nastawie-

niem patrzmy w przyszłość! 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Sekretarz Janusz Stańczyk, Marta 

Radzik, Redaktor naczelny Ryszard Pietrykowski, Hanna 

Mrówczyńska, Wójt Gminy Sułów Leon Bulak, Skarbnik 

Gminy Aleksandra Zając, Maria Godzisz i Arkadiusz So-

cha. 

100 NUMERÓW 
„SEKRETÓW WSI” 

 

http://forum.sulow.pl/
mailto:sekretywsi@wp.pl

