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Kto z nas nie lubi sięgać pamięcią wstecz, by przywołać 

minione czasy, szczególnie te szczęśliwe dla nas chwi-

le. Jest to bardzo przyjemne zajęcie, tylko że samym 

rozpamiętywaniem przeżyć się nie da. Świat jest tak 

zorganizowany, że jeżeli coś przestaje istnieć to na to 

miejsce wchodzi coś nowego, a przynajmniej tak być 

powinno.  

 

Odchodziły w niepamięć kolejne zdobycze naszej cywi-

lizacji ustępując miejsca następnym wynalazkom. 

Zmieniały się również na przestrzeni wieków systemy 

polityczne i gospodarcze, świat nieustannie jest w ru-

chu i te rozwiązania, które wczoraj przynosiły wymier-

ne korzyści dzisiaj muszą być zastąpione przez inne, 

bardziej przystosowane do aktualnej sytuacji i rzeczy-

wistości. Nie trzeba być szczególnie bystrym obserwa-

torem, aby się o tym przekonać.  

 

Jak pokazuje życie, jednak nie wszyscy widzą  koniecz-

ność zmian i reform, a może nie chcą tego widzieć 

i twardo obstają przy swoich teoriach i próbie zatrzy-

mania czasu. 

 

Nie ma to większego znaczenia czy nam się to podoba 

czy nie, wokół nas nieustannie się wszystko zmienia, 

bardzo często na lepsze.  

 

Przechodząc do konkretów, przypomnę sytuację szkol-

nictwa w naszej gminie sprzed kilkunastu lat. Niemalże 

każda wioska mogła się poszczycić własną najczęściej 

wybudowaną przy udziale mieszkańców szkołą. Wszyst-

kie te obiekty służyły nie tylko edukacji dzieci, były 

znaczącymi centrami kultury oraz integracji, były wizy-

tówką i dumą każdej z wiosek. 

 

Sytuacja na wyludniającej się polskiej wsi  spowodowa-

ła, że utrzymywanie tak dużej ilości szkół stało się ol-

brzymim obciążeniem dla budżetów samorządowych, 

odnosiło się to do terenu całego kraju, nie tylko naszej 

okolicy. Jedna po drugiej zaczęto likwidować placówki 

oświatowe, pozostawiając tylko te nieliczne i najwięk-

sze .  

 

Przebiegało to wszędzie w podobny sposób. Zawsze by-

ło niezadowolenie i protesty mieszkańców, tutaj trudno 

się dziwić takiej reakcji. Szukano różnych alternatyw-

nych rozwiązań, aby zapobiec jak się wtedy  wielu oso-

bom  wydawało „najgorszemu”. Niestety na dłuższą 

metę ani realiów ani  ekonomii  zaczarować  się nie da. 

 

Są gminy gdzie pozostawiono  jedną, dwie, lub trzy 

szkoły. Bardzo rzadko więcej, chodziło o to, żeby było 

stosownie do potrzeb i możliwości danego samorządu. 

Przeciwnicy likwidacji szkół przytaczali katastroficzne 

wizje i scenariusze. 

 

Czy to całe przewidywane zło nastąpiło? Czy może pod 

wpływem emocji obraz całej sytuacji został zniekształ-

cony?  

 

Teraz z dłuższej  perspektywy czasu można pokusić się 

o dokładną analizę, szczególnie na naszym podwórku 

czyli  w gminie Sułów.  

 

Dzisiaj już wiemy, jakie następstwa  przyniosła likwida-

cja szkół, jak pokazało życie i zaangażowanie właści-

wych ludzi na właściwym miejscu, że koniec jednego 

może dać początek drugiego, równie dobrego.  

 

Dwie placówki  jedna w Deszkowicach Pierwszych i dru-

ga w Sułowcu, w krótkim czasie po zamknięciu zostały 

sprzedane  prywatnym  inwestorom i nie są już własno-

ścią gminy. W tej chwili popadły w ruinę i przedstawia-

ją obraz rozpaczy. Czym kierują się obecni właściciele 

nie wiem, na pewno nie rachunkiem ekonomicznym. 

 

Kolejny przykład—Rozłopy: w budynku poszkolnym z 

powodzeniem znalazł swoją siedzibę Warsztat Terapii 

Zajęciowej. Współfinansowany przez PFRON oraz Staro-

stwo Powiatowe w Zamościu. Gmina Sułów od 2018 r. 

nie współfinansuje go, jest jego jednostką nadrzędną. 

Bardzo dobre rozwiązanie przynoszące wymierne korzy-

ści nie tylko uczestnikom tego warsztatu.  

 

Następny  budynek,  który przestał pełnić rolę placówki 

oświatowej znajduje się w Sąsiadce. Przez lata stał 

bezużyteczny, dzięki staraniom władz gminnych w roku 

przyszłym przeprowadzony zostanie remont i zostanie 

zaadoptowany do kolejnych funkcji i potrzeb. Znowu 

nastaną dla niego lata świetności.  

 

Bardzo  pozytywnym przykładem są Deszkowice Drugie. 

Po zamknięciu w tej miejscowości szkoły, nastały cięż-

kie czasy dla budynku, który już nikomu niepotrzebny, 

zaczął popadać w ruinę. Na szczęście dzięki wrażliwo-

ści, zaradności, oraz wrodzonej gospodarności miesz-

kańców tej miejscowości, szczególnie działających 

w stowarzyszeniu „Więź Pokoleń” udało się znaleźć 

właściwe rozwiązanie, wiejska świetlica. Całe lata cięż-

kiej pracy nie poszło na marne. Z pomocą przyszedł też 

wyodrębniony od 2016 roku fundusz sołecki oraz dodat-

kowa pomoc gminy. Dzisiaj z wielką przyjemnością 

wchodzi się do byłej szkoły. Przykład ten pokazuje, jak 

dużo dobrego można osiągnąć na współpracy szeroko 

pojmowanej, a nie na ciągłej konfrontacji.  

 

 Jest to przypadek, może niezbyt częsty, lecz godny do 

naśladowania dla innych w podobnej sytuacji i dowód 

na to, że samo narzekanie i wywoływanie fali nienawi-

ści jest drogą donikąd.  

 

Obecnie stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo 

trudnym ale i odpowiedzialnym, dotyczy to wszystkich 

osób zaangażowanych w przyszłość szkoły podstawowej 

w Tworyczowie. W poprzednim wydaniu naszej gazety 

przedstawiliśmy konkretne wyliczenia i argumenty 

przemawiające za likwidacją szkoły. 

 

 Korzystając z okazji przypomnę, że obecnie na terenie 

województwa lubelskiego na etapie likwidacji jest kilka 

szkół, zaznaczam, że wszędzie powód jest ten sam, 

ekonomiczny.  

WYSOKA CENA OŚWIATY CD. 
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Różnica polega na zrozumieniu lub jego braku przez 

wszystkie osoby zainteresowane tym zamiarem władz. 

 

Przykładowo w Poturzynie, gmina postanowiła zlikwido-

wać szkołę im. Fryderyka Chopina. Placówka z bogaty-

mi tradycjami i ciekawą przeszłością. Niestety, niż de-

mograficzny zrobił swoje. Zapadła decyzja o próbie 

likwidacji.  Cała procedura przebiega w sposób bardzo 

spokojny i kulturalny, świadczący o dużej wyrozumiało-

ści zarówno mieszkańców, kadry nauczycielskiej i rodzi-

ców. Odbywa się to wszystko bez wyzwisk, oczerniania 

i całej otoczki propagandowo-manipulacyjnej prowa-

dzonej w Internecie, na ścianach budynków i na róż-

nych płotach.  

 

W gminie Sułów sytuacja przedstawia się zupełnie ina-

czej. Z chwilą przegłosowania przez Radę Gminy 

uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Tworyczowie 

część osób będących na sali obrad, przybrała natych-

miast złowrogie „barwy wojenne”, nie uznając żadnych 

argumentów strony przeciwnej. Ruszyła zakrojona na 

wielką skalę kampania propagandowa, mająca na celu 

oczernienie w oczach opinii publicznej Rady Gminy 

i Wójta. Sposób, w jaki jest to prowadzone bardzo od-

dala autorów tego procederu od świata cywilizowane-

go. Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że już 

dawno zeszło na dalszy plan dobro szkoły i dzieci. Są 

tacy, którzy na tym całym zamieszaniu budują swój 

kapitał polityczny, inni sfrustrowani osobistymi niepo-

wodzeniami próbują się do nich przyłączyć, jeszcze inni 

widzą okazję do zrobienia na tym własnego interesu. 

Przytacza się różne sensacyjne informacje, nie mające 

z rzeczywistością i prawdą wiele wspólnego. Sumując 

te wszystkie rewelacje można śmiało stwierdzić, że 

niestety dzieci w czasie ferii nie doczekały się śniegu 

bo gmina jest zadłużona. 

 

Panie i Panowie apeluję o chłodną analizę zaistniałej 

sytuacji. Kierowanie się wyłącznie emocjami może za-

prowadzić w ślepy zaułek. Przypomnę stare powiedze-

nie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. 

 

Ryszard Pietrykowski 

„Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK” — I FESTIWAL KSIĄŻKI REGIONALNEJ 

W SĄSIADCE ZA NAMI 

Dla niektórych jest najlepszym przyjacielem, dla innych 

odskocznią od szarej codzienności, bywa, że bawi do 

łez, czasem wzrusza, i absolutnie zawsze porusza nasze 

emocje. Od najmłodszych lat uczy nas używania wyob-

raźni. Książka – bo o niej mowa, stała się też motywem 

przewodnim Festiwalu, który został zainaugurowany w 

piątek 14 lutego w remizo – świetlicy w Sąsiadce.  

 

Organizatorami I Festiwalu Książki Regionalnej 

o wdzięcznym podtytule „Z miłości do książek” byli 

członkowie Stowarzyszenia Grodzisko Sąsiadka Dawny 

Sutiejsk, Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poź-

dzik w Sułowie oraz GKRPA w Sułowie. Wśród zaproszo-

nych gości znaleźli się m.in. Wójt Gminy Sułów Pan Le-

on Bulak, Skarbnik Gminy Pani Aleksandra Zając, 

ks. Jarosław Nowak proboszcz  parafii w Mokremlipiu, 

a także kierownik WTZ w  Rozłopach Pan Piotr Misiarz 

wraz z uczestnikami oraz ich opiekunami. Pani Dyrektor 

SP w Michalowie Joanna Pomarańska towarzyszyła gru-

pie dzieci i młodzieży w charakterze jednego z opieku-

nów. Do udziału w Festiwalu zaproszono także uczenni-

ce i uczniów ze szkół podstawowych w Sułowie oraz 

Tworyczowie  wraz z opiekunami. 

 

Celem wydarzenia było promowanie czytelnictwa i roz-

wijanie zamiłowania do książek, ale też zaproponowa-

nie dzieciom i młodzieży alternatywnego sposobu spę-

dzania wolnego czasu. Zadbano o liczne atrakcje. Na 

uczestników czekały m.in. warsztaty plastyczne, któ-

rych tematem było przygotowanie autorskiej zakładki 

do książki z wykorzystaniem metody decoupage. Pod 

okiem Pani Henryki Żur i Pani Magdaleny Łysy powsta-

wały niepowtarzalne prace, romantyczne i nowoczesne, 

ozdobne i całkiem skromne, wykonywane zarówno 

przez  dzieci, jak i opiekunów.  

 

„Z miłości do książki” powstał także plakat, zaprojekto-

wany oraz wykonany w całości przez uczestników wyda-

rzenia, podpisany także przez zaproszonych na Festiwal 

Gości. 

 

Jako że było to święto książki nie mogło zabraknąć stoi-

ska z literaturą. Bogaty wybór pozycji dotyczących re-

gionalnej kultury i sztuki, a także historii zaproponowa-

ła zaprzyjaźniona księgarnia „Trio z Roztocza”. Dla 

chętnych przygotowano także kącik czytelniczy, na za-
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palonych miłośników lektury czekały książki wybrane 

przez Panią Marię Godzisz.  

 

Tymczasem na scenie przygotowano wygodne stanowi-

ska do gry w planszówki. Zainteresowanie było ogrom-

ne, a wybór gier i puzzli bardzo szeroki. Rywalizowano 

w szachy i warcaby, popularnością cieszyły się także 

różnorodne gry tematyczne.  

 

Zgromadzone w lokalnej Izbie Pamięci liczne eksponaty 

stanowiły również jedną z festiwalowych atrakcji. 

Zwiedzający -  tak młodsi, jak i starsi, z niegasnącą 

ciekawością oglądali i pytali przy okazji odbywając ży-

wą lekcję historii dawnej. 

 

Fachowe dyskusje dotyczące powstawania książek, ich 

wydawania oraz miejsca tematyki regionalnej w reper-

tuarze wydawniczym podejmowano podczas dwóch pa-

neli dyskusyjnych. Wzięli w  nich udział zaproszeni go-

ście – twórcy oraz wydawcy. Byli to m.in Panie: Alicja 

Janusz, Marzena Mariola Podkościelna, Stefania Kru-

kowska i Henryka Stadnicka oraz Panowie: Piotr Szczu-

rek, Feliks Kuna, Zygmunt Krasny. Moderatorem dysku-

sji był Pan Daniel Mróz. 

 

Festiwal zapisał się w naszej pamięci doskonałą atmos-

ferą, pełną twórczego zapału, ciekawymi rozmowami 

o literaturze, kreatywnością najmłodszych. Członkowie 

stowarzyszenia zadbali także o piękny tematyczny wy-

strój festiwalowej sali, w której królowały oczywiście 

książki, nie zabrakło też plakatów z gminnych wydarzeń 

kulturalnych, koszy pełnych literatury, oraz jak zawsze 

smacznego poczęstunku. Na ręce organizatorów składa-

my podziękowania oraz gratulacje. 

 

Marta Radzik 

Ostatnie dwa lata obfitowały w naszej Gminie w liczne inwestycje. Co ważne, na większość z podjętych dzia-

łań udało się pozyskać dofinansowania zewnętrzne. Przedstawiamy wyszczególnienie bardziej znaczących 

inwestycji wraz z kosztami poniesionymi przez naszą Gminę oraz wielkością i źródłem dofinansowania. 

PODSUMOWANIE INWESTYCJI Z LAT 2018-19 W GMINIE SUŁÓW 

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I WE-

WNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SU-

ŁÓW—3,450 km 

 

1. Droga nr 110148L w miejscowości Kulików, 300 m. dłu-

gości, szerokość drogi 3,0 m. 

2. Droga gminna nr 110130L w miejscowości Sąsiadka, 300 

m. długości, szerokość drogi 3,0 m. 

3. Droga gminna nr 110158L w miejscowości Rozłopy, 400 

m. długości,  szerokość drogi 3,0 m.  

4. Droga gminna nr 110150L w miejscowości Deszkowice 

Pierwsze, 200 m. długości, szerokość drogi 3,0 m.  

5. Droga gminna nr 116324L w miejscowości Sułowiec, 600 m. długości, szerokość drogi 3,0 m.  

6. Droga gminna nr 110155L w miejscowości Deszkowice Drugie, 300 m. długości, szerokość drogi 3,0 m.  

7. Droga wewnętrzna położona na działce nr 1307 w miejscowości Źrebce, 250 m. długości, szerokość drogi 3,0 

m.  

8. Droga wewnętrzna położona na działce nr 717 w miejscowości Deszkowice Pierwsze, 300 m. długości, szero-

kość drogi 3,0 m.  

9. Droga wewnętrzna położona na działce nr 148 w miejscowości Kitów, 250 m. długości, szerokość drogi 3,0 m.  

10. Droga wewnętrzna położona na działce nr 478 w miejscowości Tworyczów, 200 m. długości, szerokość drogi 

3,0 m.  

11. Przebudowa drogi na ul. Ogrodowej, działka nr 328 w miejscowości Michalów, 150 m. długości, szerokość 

drogi 3,0 m.  

12. Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 1360 i 745 w miejscowości Michalów, 200 m długości,  szerokość 

drogi 3,0 m.  

 

Koszt inwestycji: 675 140,85 zł. 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

==========  ROK 2018  ========== 
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BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH SIŁOWNI NA TERENIE GMINY SUŁÓW  

 

Powstały 3 siłownie:  

w Sułowie, Deszkowicach Pierwszych i Michalowie. 

 

 

Koszt inwestycji: 74 371,35 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 42 691,00 zł 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

BUDOWA WIATROŁAPU WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁ-

NOSPRAWNYCH I DOCIEPLENIE BUDYNKU CENTRUM KULTURY 

W DESZKOWICACH DRUGICH  

 

 

Koszt inwestycji: 150 854,18 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 95 828,00 zł 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

======================================================================================== 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111131L W MIEJSCOWOŚCI 

TWORYCZÓW – 4,099 km  

 

 

Koszt inwestycji: 2 835 571,10 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 1 377 406,00 zł 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Gminnej i Powiato-

wej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019—dotacja z 

budżetu Wojewody Lubelskiego. 

======================================================================================== 

 

ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W 

CIĄGU DROGI GMINNEJ 116324L W MIEJSCOWOŚCI SUŁOWIEC 

– 400 m.  

 

 

Koszt inwestycji: 109 638,11 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 71 000,00 zł 

Źródło dofinansowania: dotacja celowa budżetu państwa 

======================================================================================== 

 

REMONT BUDYNKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM 

SPOŁECZNO-KULTURALNE W SUŁOWIE  

 

 

Koszt inwestycji: 1 399 041,87 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 810 234,01 zł 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Lubelskiego 

======================================================================================== 
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PU-

BLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SUŁÓW – 

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWORYCZOWIE  

 

 

Koszt inwestycji: 534 187,01 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 268 676,69 zł 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Wo-

jewództwa Lubelskiego+ dotacja celowa z budżetu pań-

stwa 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PU-

BLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SUŁÓW – 

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MICHALOWIE 

 

 

Koszt inwestycji: 1 286 547,37 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 647 086,65 zł 

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Wo-

jewództwa Lubelskiego + dotacja celowa z budżetu pań-

stwa 

======================================================================================== 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW GMINNYCH – BUDYNEK 

REMIZO-ŚWIETLICY W SUŁOWIE  

 

 

Koszt inwestycji: 135 523,96 zł 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

======================================================================================== 

 

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110156L W MIEJSCOWOŚCI 

DESZKOWICE DRUGIE, USZKODZONEJ W WYNIKU GWAŁ-

TOWNEGO SPŁYWU WÓD OPADOWYCH W 2014 r. – 500 m.  

 

 

Koszt inwestycji: 144 170,79 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 94 000,00 zł 

Źródło dofinansowania: dotacja celowa budżetu państwa 

======================================================================================== 

BUDOWA PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO ORAZ ELEKTROE-

NERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ OŚWIETLENIA ULICZ-

NEGO W MIEJSCOWOŚCI KITÓW 

 

 

Koszt inwestycji: 91 284,54 zł 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

======================================================================================== 
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„Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK” — I FESTIWAL KSIĄŻKI REGIONALNEJ 

W SASIADCE ZA NAMI 

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 110140L W MIEJSCO-

WOŚCI DESZKOWICE PIERWSZE – 400 m.  

 

 

Koszt inwestycji: 83 639,63 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 30 000,00 zł 

Źródło dofinansowania: Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego 

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH ZNISZCZONYCH W WYNIKU 

GWAŁTOWNEGO SPŁYWU WÓD ROZTOPOWYCH LUB OPA-

DOWYCH W 2017 r.— 1,080 km 

 

1. Droga nr 110144L w miejscowości Rozłopy—350 m. 

2. Droga nr 110126L w miejscowości Rozłopy—480 m. 

3. Droga nr 110141L w Miejscowości Źrebce—250 m. 

 

Koszt inwestycji: 295 825,71 zł 

Pozyskane dofinansowanie: 214 000,00 zł 

Źródło dofinansowania: dotacja celowa budżetu państwa 

======================================================================================== 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROZŁO-

PY—650 m. 

 

1. Droga nr 110126L —470 m.—kontynuacja przebudowy 

drogi z inwestycji powyżej 

2. Droga nr 110144L—180 m. 

 

Koszt inwestycji: 149 795,30 zł 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

======================================================================================== 

======================================================================================== 

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3207L ROZŁOPY-

SZPERÓWKA—4,978 km.—inwestycja Powiatu Zamojskiego 

 

 

Koszt inwestycji: 4 931 148,62 zł  

Pozyskane dofinansowanie: 2 465 574,00 zł  

Wkład Gminy Sułów: 912 263,00 zł 

 

 

 

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 110132L W MIEJSCOWOŚCI 

TWORYCZÓW – 450 m. 

 

 

Koszt inwestycji: 186 343,80 zł  

Uzyskane dofinansowanie: 100 000,00 zł  

Źródło dofinasowania: środki celowe budżetu województwa 

lubelskiego 

==========  ROK 2019  ========== 
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PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I WE-

WNĘTRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SU-

ŁÓW—1,750 km 

 

1. Droga 110148L w miejscowości Kulików, 350 m. długo-

ści,  szerokość drogi 3,0 m; 

2. Droga gminna nr 110132L w miejscowości Kawęczyn-

Kolonia, 400 m. długości, szerokość drogi 3,0 m; 

3. Droga gminna nr 110151L w miejscowości Deszkowice-

Pierwsze, 200 m. długości, szerokość drogi 3,0 m; 

4. Droga wewnętrzna położona na działce ewidencyjnej nr 148 w miejscowości Kitów, 300 m. długości, szero-

kość drogi 3,0 m; 

5. Droga wewnętrzna położona na działce nr 562 w miejscowości Tworyczów, 200 m. długości, szerokość drogi 

3,0 m; 

6. Droga wewnętrzna położona na działce nr 1154 w miejscowości Sułowiec, 300 m. długości, szerokość drogi 

3,0 m.  

 

Koszt inwestycji: 387 745,00 zł 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

 

UTWARDZENIE DNA I ODWODNIENIE WĄWOZU LESSOWEGO 

W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 110141L W MIEJSCOWOŚCI 

ŹREBCE – 700 m. 

 

 

Koszt inwestycji: 203 581,44 zł  

Uzyskane dofinansowanie: 159 587,00 zł 

Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 

======================================================================================== 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110160L DESZKOWICE 

PIERWSZE - ROZŁOPY — 710 m. 

 

 

Koszt inwestycji: 171 613,57 zł 

Uzyskane dofinansowanie: 88 242,00 zł 

Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 

======================================================================================== 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110154L W MIEJSCOWOŚCI 

DESZKOWICE DRUGIE — 3,62 km. 

 

 

Koszt inwestycji: 1 235 099,84 zł 

Uzyskane dofinansowanie: 592 645,00 zł  

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 

======================================================================================== 
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BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 

OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI DESZKOWICE 

PIERWSZE 

 

 

Koszt inwestycji: 87 541,78 zł  

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

======================================================================================== 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110145L W MIEJSCOWOŚCI 

DESZKOWICE PIERWSZE — 902 m. 

 

 

Koszt inwestycji: 367 188,22 zł  

Uzyskane dofinasowanie: 245 202,00 zł  

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 

======================================================================================== 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110135L W MIEJSCOWOŚCI  

SUŁOWIEC — 830 m. 

 

 

Koszt inwestycji: 366 140,99 zł  

Uzyskane dofinansowanie: 249 048,00 zł  

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 

======================================================================================== 

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110136L I 110134L W MIEJ-

SCOWOŚCI SUŁOWIEC — 911 m. 

 

 

Koszt inwestycji: 371 649,09 zł  

Uzyskane dofinansowanie: 250 454,00 zł  

Źródło dofinansowania: Fundusz Dróg Samorządowych 

======================================================================================== 

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJ-

SCOWOŚCI MICHALÓW  

 

 

Koszt inwestycji: 28 942,34 zł  

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

======================================================================================== 

 

BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO W 

MIEJSCOWOŚCI SUŁÓW 

 

 

Koszt inwestycji: 14 000,00 zł 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 
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Praktyczne wykorzystanie środków z Funduszu Sołeckie-

go Gminy Sułów nastąpiło po raz pierwszy w roku kalen-

darzowym 2016. W okresie wcześniejszym, środki te 

stanowiły część składową ogólnego budżetu Gminy  i 

nie były wyodrębnione do oddzielnej dyspozycji po-

szczególnych miejscowości. 

 

Począwszy od roku 2016, w każdym z kolejnych z nich, 

przekazane do dyspozycji mieszkańców środki finanso-

we pochodzące z Funduszu Sołeckiego stanowiły i sta-

nowić będą bardzo poważny wkład w realizacji planów i 

zamierzeń inwestycyjnych każdej z miejscowości. 

 

Każdorazowy rozdział tych środków w trakcie zebrania 

mieszkańców jest zarówno okazją do wspólnego spotka-

nia, jak też praktyczną lekcją jak najrozsądniejszego 

ich rozdysponowania pod przyszłe wydatki. Specyfiką 

poszczególnych miejscowości jest to, że każda z nich 

ma różne priorytety i zadania do wykonania. Cechą 

wspólną która je łączy, jest z pewnością dążenie miesz-

kańców do nadrabiania opóźnień z przeszłości, związa-

nych zasadniczo z koniecznością poprawy stanu i wypo-

sażenia budynków użytkowanych do celów społecznych, 

jak też konieczności dokładania części z tych środków 

do wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy na po-

prawę infrastruktury drogowej poszczególnych miejsco-

wości. 

 

W miejscowości Deszkowice Drugie, począwszy od listo-

pada 2011 roku, tj. na kilka miesięcy przed rejestracją 

STOWARZYSZENIA „WIĘŹ POKOLEŃ”, w nieremontowa-

nym od lat poszkolnym budynku z lat pięćdziesiątych 

ubiegłego wieku, stanowiącym obecnie siedzibę STO-

WARZYSZENIA, rozpoczęto trwające do dzisiaj szeroko 

zakrojone prace remontowe. Budynek stanowi obecnie 

centrum kulturalne miejscowości i miejsce wielu spo-

tkań. Dzięki zapałowi remontowemu członków naszego 

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE SUŁÓW 
Utworzenie funduszu sołeckiego było jedną z przewodnich zmian w gminie Sułów zaproponowanych przez Wójta 

Leona Bulaka w kampanii wyborczej w 2014 r. Uchwałę dotyczącą funduszu podjęto 16 lutego 2015 roku, czyli już 

3 miesiące po przejęciu sterów przez nowego Wójta – Pana Leona Bulaka. Fundusz sołecki, który planują sami 

mieszkańcy danej miejscowości, wszedł w życie od 1 stycznia 2016 roku, więc pora by rozliczyć wydatkowane 

środki. Podróż po sołectwach  zaczynamy od Deszkowic Drugich gdzie spotykamy się z Panem Janem Poździkiem—

członkiem stowarzyszenia „Więź Pokoleń” z Deszkowic Drugich. 

DESZKOWICE DRUGIE 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 32064L W ZAKRESIE BUDO-

WY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DESZKOWICE PIERWSZE – 561 M. 

 

Część I: długość 460 m. 

Koszt inwestycji: 96 894,25 zł 

Uzyskane dofinasowanie:  

pomoc rzeczowa od Powiatu Zamojskiego 

 

Część II: długość 101 m. 

Koszt inwestycji: 31 536,02 zł 

Inwestycja ze środków własnych budżetu Gminy. 

 

PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ  NR  3203L  NIELISZ - 

GRUSZKA  DUŻA - TWORYCZÓW WRAZ  Z  DOJAZDAMI—3,397 

km—inwestycja Powiatu Zamojskiego. 

 

 

Koszt inwestycji: 2 202 113,29 zł. 

Uzyskane dofinansowanie: 1 176 371,29 zł 

Wkład Gminy Sułów: 512 871,00 zł 

 

Urząd Gminy Sułów 

======================================================================================== 
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STOWARZYSZENIA i  innych osób z miejscowości rozu-

miejących te potrzeby, w tym wartego podkreślenia 

bardzo aktywnego uczestnictwa w tych pracach naszej 

młodzieży, do roku 2016 i w latach późniejszych, udało 

się wykonać wiele z zaplanowanych prac. 

 

Rok 2016, będący pierwszym rokiem możliwości wyko-

rzystania środków z Funduszu Sołeckiego, stanowił dla 

nas możliwość mocniejszego wejścia inwestycyjnego w 

planowane prace. Kwota będąca do dyspozycji wynosiła 

15 002,23 zł. Decyzją mieszkańców rozdysponowano ją 

następująco: 

 kwota 3 002,23 zł – na udział w bieżących remontach 

dróg miejscowości, 

 kwota 12 000,00 zł – na kontynuację dalszych prac 

remontowych. 

 

Będące do dyspozycji  środki przeznaczone na remonty 

zostały wykorzystane w całości, głównie na zakupy pod-

stawowych i wykończeniowych materiałów budowla-

nych do remontu kolejnych pomieszczeń. 

 

W roku 2017, do dyspozycji mieszkańców przekazana 

została kwota 15 044,44 zł. W trakcie zebrania wiej-

skiego, dokonano następującego podziału: 

 kwotę 5 044,44 zł przeznaczono na bieżące remonty 

dróg, 

 kwotę 10 000,00 zł na kontynuację trwających prac 

remontowych. 

 

W okresie trwającego roku kalendarzowego, środki wy-

korzystano w całości na prowadzenie dalszych prac re-

montowych. W roku 2017 związane one były całościowo 

z kompleksowym, kapitalnym remontem zaplecza ku-

chennego. Po ich wykonaniu, zaplecze oczekiwało tylko 

na zakup mebli i podstawowego wyposażenia kuchenne-

go, na co planowano przeznaczyć część środków z roku 

2018. 

 

Kwota środków z tego Funduszu, do wykorzystania w 

roku 2018 wynosiła 20 245,34 zł. W trakcie zebrania 

wiejskiego w dniu 28.09.2017 roku, dokonano następu-

jącego podziału tych środków: 

 kwotę 8 245,34 zł postanowiono przeznaczyć na bie-

żący udział w remontach dróg miejscowości, 

 kwotę 12 000,00 zł na dalsze prace remontowe, w 

tym wyposażenia zaplecza remizo-świetlicy. 

 

W odniesieniu do tych decyzji, nastąpiła zmiana ze-

wnętrzna dotycząca ich przeznaczenia. Wpływ na to 

miał fakt, że złożony przez Urząd Gminy w roku 2017 

wniosek o ocieplenie, remontowanego przez nas budyn-

ku, wykonanie wiatrołapu i podjazdu dla osób niepełno-

sprawnych przeszedł pozytywną weryfikację. W roku 

2018 rozstrzygnięto przetarg ofertowy na wykonanie tej 

inwestycji i w połowie roku przystąpiono do jej realiza-

cji. Zależność pomiędzy nią a innym niż planowano 

pierwotnie wykorzystaniem środków z Funduszu sołec-

kiego jest taka, że w  budynku poszkolnym przez nas 

remontowanym, funkcjonował sklep spożywczy, jedyny 

w miejscowości, który nie mógł tam pozostać. Z racji 

społecznych przeniesienie sklepu do nowej lokalizacji 

stało się koniecznością, podobnie jak przekierowanie 

środków na ten cel. W budynku po byłej zlewni mleka, 

usytuowanej na tym samym placu, koniecznością stało 

się wykonanie kapitalnego, kompleksowego, zgodnego z 

wymogami SANEPIDU remontu, który związany był z 

całkowitym wykorzystaniem środków finansowych, jak 

też ogromem wykonanej pracy społecznej. Prace za-

kończono w lipcu 2017 roku. 

 

W roku 2019, kwotę z Funduszu Sołeckiego, w trakcie 

zebrania mieszkańców w dniu 23.09. 2018 r. podzielono 

następująco: 

 8 517,49 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty 

dróg miejscowości, 

 12 000,00 zł dla celów prac remontowo-

wyposażeniowych. 

 

Decyzja Urzędu Gminy w Sułowie z późnej jesieni 2018 

roku o organizacji Dożynek Gminnych 2019 roku w na-

szej miejscowości spowodowała, że stosownie do po-

trzeb dożynkowych rozszerzony został zakres prac re-

montowych i związane z tym nasze społeczne zaangażo-

wanie, by sprostać postawionym zadaniom, jak też nie 

zawieść okazanego zaufania. Wszystkie powierzone do 

wykorzystania w roku 2019 środki remontowe pocho-

dzące z Funduszu Sołeckiego, zostały wykorzystane do 

wykonania całego kompleksu spraw wynikających z te-

go przedsięwzięcia. Ocenę wykonania tych zadań pozo-

stawiamy uczestnikom wspólnego spotkania dożynkowe-

go w naszej miejscowości z dnia 25.08.2019 r. 

 

Dokonując z perspektywy czasowej oceny i zasadności 

funkcjonowania Funduszu Sołeckiego stwierdzić należy, 

że decyzja o jego wyodrębnieniu, jest jedną z najlep-

szych decyzji administracyjnych Urzędu Gminy na prze-

strzeni ostatnich lat. 

 

Przygotował i opracował: 

Jan Poździk 

 

Stowarzyszenie „Więź Pokoleń”  

Deszkowice Drugie 
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Wieści gminne 

Rozpoczęcie przygody „ze szkołą” to oczywiście mnó-

stwo radości, ale też i wyzwań. Wiedzą o tym rodzice, 

wiedzą nauczyciele i same dzieci, które w przedszkolu 

i najmłodszych klasach zdobywają pierwsze doświad-

czenia, poznają przyjaciół, uczą się funkcjonować 

w grupie. W przyjaznym środowisku łatwiej zdobywać 

pierwsze szkolne szlify, a nauka poprzez zabawę przy-

nosi najlepsze efekty. Kiedy jednak przychodzi czas na 

chwilę wyciszenia doskonale sprawdza się kącik czytel-

niczy  - miejsce na odpoczynek i relaks, na spokojną 

lekturę ulubionej bajki. 

 

Projekt wspomnianego kącika to inicjatywa Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie. 

Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finanso-

wemu Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszy-

nie. Dzięki tej pomocy zakupiono trzy komplety koloro-

wych puf z ekoskóry. Wyposażenie zostało przekazane 

na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułowie 

Małgorzaty Kuźmy 07.02. br. podczas małej szkolnej 

uroczystości. Niespodziewany podarunek za zgodą Pani 

Dyrektor został od razu przez dzieci wypróbowany. Ra-

dości nie było końca. 

 

Cieszymy się, że wspomniana inicjatywa odpowiedziała 

na realne potrzeby najmłodszych, którym życzymy dużo 

satysfakcji płynącej z korzystania z nowego sprzętu. 

 

Marta Radzik 

KĄCIK CZYTELNICZY DLA NAJMŁODSZYCH 

Wójt Gminy Sułów przypomina: 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wy-

danych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury VAT: 

 

 w terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. 

należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmi-

strza lub prezydenta miasta, w zależności od miej-

sca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT 

(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 

31 stycznia 2020 r., 

 w terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 

r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, bur-

mistrza lub prezydenta miasta, w zależności od 

miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami 

VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 

oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 

31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku 

określonego na 2020 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 

 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych 

 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 

przeliczeniowych bydła 

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego 

o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku 

należy dołączyć dokument wydany przez kierownika 

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych 

jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiada-

niu producenta rolnego. 
 

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wnio-

sku w lutym 2020 r. 

 1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia 

wniosku w sierpniu 2020 r. 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przele-

wem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

Tłusty czwartek to nie tylko pączki, ale również okazja do wspólne-

go świętowania, integrowania oraz omawiania planów na przyszłość. 

20 lutego br. w Sąsiadce, spotkali się przedstawiciele: OSP, KGW, 

Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia „Grodzisko Sąsiadka Dawny Su-

tiejsk”. 
 

Wszystkich obecnych łączy jedna nazwa „Sąsiadka”. 

 

Prezes Stowarzyszenia  

Daniel Mróz 

ZWOŁALIŚMY STADO 
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Informacja o zamiarze przystąpienia do budowy przydo-

mowych oczyszczalni ścieków na posesjach prywatnych 

na terenie Gminy Sułów w latach 2021–2022 oraz 

o naborze chętnych do projektu o nazwie „Budowa 

przydomowych oczyszczalni  ścieków  na terenie Gminy 

Sułów”. 

  

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 24 lute-

go do 02 marca 2020 r. prowadzi zapisy osób chętnych 

- właścicieli budynków mieszkalnych zameldowanych na 

terenie Gminy Sułów do udziału w projekcie polegają-

cym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014 - 2020. 

 

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest 

brak jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Sułów 

z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wy-

wóz śmieci itp. 

 

Projekt o nazwie „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Sułów” będzie realizowany 

w celu oczyszczania ścieków socjalno - bytowych na 

obszarze Gminy, aby ograniczyć ilość odprowadzanych 

nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub 

wód. 

 

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zosta-

nie zrealizowany przez Gminę Sułów najpóźniej do dnia 

31 października 2022 r. 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków przez 5 lat od za-

kończenia projektu stanowić będą własność Gminy Su-

łów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego 

użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po 

pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zosta-

ną przekazane na własność właścicielom lub użytkowni-

kom posesji. Projekt będzie współfinansowany ze środ-

ków finansowanych Unii Europejskiej i wysokość dofi-

nansowania przydomowej oczyszczalni ścieków wynie-

sie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych (kosztów netto). 

 

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości 

finansowych Gminy oraz od pozyskania środków finan-

sowych ze źródeł zewnętrznych. 

  

Warunki udziału w projekcie: 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie 

mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach 

położonych na terenie Gminy Sułów, których właści-

ciele są zameldowani na terenie Gminy, 

 szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej 

przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 

5.000 złotych do 15.000 złotych (w zależności od 

liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu 

przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależ-

nionego od warunków geologicznych), 

 przewidywane koszty partycypacji właściciela nieru-

chomości w budowie przydomowej oczyszczalni ście-

ków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy oraz 

wartość podatku VAT. Kwotę  w wysokości 36,37 % 

kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT 

należy wpłacić w ciągu 30 dni po otrzymaniu infor-

macji z Urzędu Gminy w Sułowie o podpisaniu umo-

wy o dofinansowania projektu i wyłonieniu wyko-

nawcy projektu oraz o kwocie wynikającej z oferty 

złożonej przez wykonawcę lub po opublikowaniu 

tych informacji na stronie interneto-

wej www.sulow.pl . 

 osoby, które w 2016r. złożyły deklarację udziału 

w projekcie i wpłaciły wkład własny na wykonanie 

dokumentacji projektowej nie muszą ponownie skła-

dać deklaracji – automatycznie będę uwzględnianie 

w bieżącym naborze chętnych do udziału w projek-

cie, chyba, że złożą oświadczenie o rezygnacji 

z udziału w tym projekcie. Natomiast kwota 200,00 

zł. zostanie zaliczona na poczet przyszłych kosztów 

inwestycji 

 osoby zainteresowane budową przydomowych 

oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną dekla-

rację, której wzór znajduje się w załączeniu do ni-

niejszej informacji, na stronie interneto-

wej: www.sulow.pl oraz dostępna w Urzędzie Gmi-

ny w Sułowie w pokoju nr 13, 

 deklaracje będą przyjmowane w Referacie Rozwoju 

Urzędu Gminy w Sułowie (pokój nr 13) w nieprze-

kraczalnym terminie do dnia 02 marca 2020r. wraz 

z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową oraz 

aktualnym wypisem z rejestru gruntów (dotyczy 

działki/działek, na których będzie budowana przydo-

mowa oczyszczalnia ścieków) prowadzonym przez 

Starostwo Powiatowe w Zamościu (nie starszy niż 3 

miesiące w dacie złożenia deklaracji). Deklaracje 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

 deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich 

składania, 

 deklaracja powinna być złożona przez właściciela 

nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej 

niż jednego właściciela, to deklarację muszą złożyć 

(podpisać) wszyscy współwłaściciele nieruchomości 

bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli 

(wtedy upoważnienie musi być dołączone), 

 budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie 

realizowana tylko na działce/działkach podanych 

w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekro-

czyć granicy tej działki/działek. 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie bę-

dzie realizowana na nieruchomościach, na których 

nie będzie to możliwe ze względów technicznych, 

 warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmi-

ny Sułów” zostaną określone w umowie zawartej 

pomiędzy Gminą Sułów, a właścicielem nieruchomo-

ści, która zostanie podpisania po wykonaniu doku-

mentacji projektowej. 

       

                                            

Wójt Gminy Sułów 

/-/ Leon Bulak 

NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
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Szkoła Podstawowa w Tworyczowie kryje w swojej hi-

storii niezwykle bogatą przeszłość. W październiku 2020 

r. będziemy obchodzili 50-lecie jej istnienia. To piękny 

jubileusz, który planujemy uczcić. Szkołę budowano w 

trudnych czasach PRL-u, ale dzięki ciężkiej pracy, 

ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców oraz dobrej 

woli lokalnej społeczności, powstała i dobrze służy wie-

lu już pokoleniom.  W latach 50. i 60. nauczanie odby-

wało się w izbach u wynajętych gospodarzy, byli to: 

Michał  Rubaj, Jan Gryba,  Bronisław Skóra, Stefan  

Wtykło, Marcin Wyłupek, Waleria Wyłupek. 

 

W dniu 11 października 1970 roku odbyła się uroczy-

stość  otwarcia szkoły, na którą przybyły ówczesne wła-

dze: Zdzisław Konopski, Władysław Kowal, Hipolit Ba-

siak, Stanisław Borowiec, Stefan Pupiec  oraz mieszkań-

cy wsi Tworyczowa, Sułowa i okolicznych wsi. Po odda-

niu do użytku budynku szkolnego zaczęto pracować nad 

boiskiem. W ten sposób kilkuletni wysiłek społeczeń-

stwa wsi Tworyczowa został uwieńczony sukcesem w 

postaci pięknej szkoły.  

 

Jaka jest dzisiaj? 

 

To odnowiony budynek (w 2018 r. przeszedł moderniza-

cję). 

 

Nasi uczniowie zdobywają tutaj wiedzę i umiejętności, 

pracując w mało licznych klasach, dzięki  temu możliwe 

jest dostosowanie metod i form pracy do ich indywidu-

alnych potrzeb. Przyjazne szkole najbliższe otoczenie, 

które identyfikuje się z nią i uważa za swoją, pozwala 

na łatwiejszą adaptację najmłodszych dzieci. Bliskość 

szkoły oznacza dla małego dziecka uniknięcie dojaz-

dów, integrację z kolegami, a dla jego rodziców – spo-

sobność angażowania się w szkolne przedsięwzięcia. To 

edukacja dzieci w bezpiecznych i przyjaznych warun-

kach. 

 

W pełni wykształcona i oddana swojemu zawodowi ka-

dra nauczycielska, pełna pomysłów, dla której dobro 

każdego ucznia jest zawsze na pierwszym miejscu, czu-

wa nad postępami dzieci.  Wszyscy nauczyciele mają 

wykształcenie wyższe magisterskie i dodatkowo ukoń-

czone inne kierunki studiów podyplomowych, posiadają 

pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów. Pięciu 

nauczycieli jest w trakcie odbywania awansu na nau-

czyciela dyplomowanego. Na bieżąco i według potrzeb 

cała kadra uczestniczy w przeróżnych formach doskona-

lenia zawodowego, aby sprostać wyzwaniom współcze-

snej edukacji. 

 

Realizujemy  sumiennie  priorytetowe kierunki polityki 

oświatowej, chcemy bowiem, aby każdy uczeń naszej 

szkoły był człowiekiem otwartym na wiedzę, pragnącym 

poszukiwać, stawiającym czoło nowym wyzwaniom, 

dumnym ze swoich sukcesów i mądrzejszym po poraż-

kach. Każda szkoła spełnia funkcję kształcąca, wycho-

wawczą i opiekuńczą,  bo taka jest jej rola. Dokładamy 

wszelkich starań by nasi uczniowie o swojej szkole mó-

wili drugi dom, to motto naszego działania. 

 

Szkoła systematycznie się rozwija. Do niedawna byliśmy 

szkołą sześcioklasową. Obecnie, gdy jesteśmy ośmiokla-

sową, mamy większe możliwości działania  i podejmu-

jemy nowe inicjatywy. W szkole zaczął działać wolonta-

riat. Znacznie poszerzyliśmy ofertę zajęć pozalekcyj-

nych i dostosowaliśmy ją do oczekiwań uczniów i rodzi-

ców. Realizujemy dwie innowacje pedagogiczne, pro-

jekty edukacyjne, programy profilaktyczne i  promują-

ce zdrowie, włączamy się w ogólnopolskie kampanie 

edukacyjne MEN. W I półroczu roku szkolnego odbyło 

się 8 konkursów z różnych przedmiotów. Na bieżąco 

dokonujemy ewaluacji podejmowanych działań. 

 

W organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych 

zawsze chętnie i z ogromnym zaangażowaniem włącza-

ją się rodzice. Wzajemna życzliwość, to główna cecha 

współpracy szkoły i rodziców. To miejsce jest bijącym 

sercem wsi z panującą niepowtarzalną rodzinną atmos-

ferą, która towarzyszy cyklicznym imprezom z udziałem 

rodziców i dziadków. 

 

Nasza  szkoła, to strażniczka patriotyzmu, narodowej 

kultury, ojczystej historii, artystycznego życia. Nieza-

chwiana w swym dziele, odważnie spogląda w przy-

szłość. Staje się dla nas współtworzących to miejsce 

drogowskazem. Dzięki temu mamy jasno określony cel. 

Tutaj kształtują się  dobre serca, silne charaktery i 

otwarte umysły. Stąd swoje korzennie biorą ludzie, dla 

których drugi człowiek i jego potrzeby nigdy nie są obo-

jętne. Źródło wiedzy, wartości, wychowanie, budowa-

nie światopoglądów.  

 

Z tego źródła czerpią kolejne pokolenia mieszkańców 

Tworyczowa, Kitowa i Sułowca. 

 

 

 

                                                                                                      

Dyrektor, Pracownicy, Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej w Tworyczowie 

NASZA SZKOŁA W TWORYCZOWIE 

Wieści szkolne 
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Stygmat – słowo pochodzące z języka greckiego i ozna-

czające znamię, piętno, brzmi tajemniczo, niepokoją-

co, słowo to fascynuje ludzi od wieków. W starożytno-

ści był to znak wypalany na ciele niewolników lub prze-

stępców, ale nas interesuje inne, religijne znaczenie 

tego słowa. W religii chrześcijańskiej są to rany odpo-

wiadające ranom ukrzyżowanego Chrystusa na czole, 

dłoniach, stopach, boku i ramieniu, a w islamie rany 

odpowiadające ranom Mahometa odniesionym przez 

niego podczas bitew. 

 

Rany te pojawiają się niespodziewanie, przeważnie 

u osób głęboko wierzących, mogą cały czas krwawić, 

nie goją się, nie ropieją mimo braku sterylności, a po 

śmierci stygmatyka często znikają. 

 

Przez wieki stygmaty były przyczyną wielu kontrower-

sji, kwestionowano głównie ich autentyczność, uważa-

no, że na naiwności wiernych żerowało wielu oszustów, 

którzy sami zadawali sobie rany, tylko po to by zarobić. 

Rzeczywiście nieraz  było i tak, dlatego Kościół pocho-

dzi do problemu stygmatów bardzo ostrożnie, gruntow-

nie badając sprawę. Teolodzy chrześcijańscy wyliczają 

5 kryteriów niezbędnych do uznania krwawych stygma-

tów za autentyczne: 

 

 charakteryzujące się zmianą tkanki w miejscach, 

w których był zraniony Chrystus, pojawiają się nagle 

i spontanicznie, 

 nie ropieją, nie gniją, często wydzielają słodki za-

pach przypominający woń kwiatów, 

 stygmaty krwawią krwią tętniczą, nie goją się często 

przez tygodnie, a nawet lata, 

 pozostają niezmienne nawet po zastosowaniu zabie-

gów medycznych. 

 

W teologii zjawisko to ocenia się – w zależności od te-

go, co w ogóle można powiedzieć o życiu i postępowa-

niu stygmatyka – bądź jako charyzmat pochodzący od 

Boga, bądź jako zwykłą autosugestię. 

 

Naukowcy od lat poszukują odpowiedzi racjonalnie wy-

jaśniających fenomen stygmatów. 

 

Psychiatrzy i psychologowie upatrywali w ich pojawia-

niu się problemów natury neurotycznej, histerycznych, 

hipnotycznych, wegetatywnych, a nawet rozpatrywali 

autosugestię i wizualizację nadjaźni. Z racjonalnym 

wyjaśnieniem nie poradziła sobie również medycyna. 

 

Bo niby jak wyjaśnić to, że rany pojawiają się wbrew 

woli, nie ulegają infekcji, nigdy się nie goją, znikają 

dopiero po śmierci, a za życia krwawią, chociaż znajdu-

ją się z dala od wielkich naczyń krwionośnych i do tego 

z ich wnętrza wydobywa się przyjemna woń? 

 

STYGMATY 

Dnia 07.02.2020 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Michalowie 

odbyło się spotkanie z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym p. Mar-

kiem Maciągiem, pracownikiem Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Szczebrzeszynie. 

 

Ratownik przybył do naszej szkoły na zaproszenie p. Anny Jaworskiej w ra-

mach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII oraz do uczniów 

z klas I-III szkoły podstawowej. 

 

Temat spotkania brzmiał: „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedme-

dycznej”. 

 

SP w Michalowie 

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM 

W czwartek, 13 lutego w Zamościu, odbył się finał Konkursu Matematycznego 

organizowanego przez Uczelnię Państwową w Zamościu i I Liceum Ogólno-

kształcące pod patronatem Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ma-

tematycznego. W I etapie  konkursu uczestniczyło 194 uczniów, z czego 

62  przeszło do finału.  Naszą szkołę reprezentowała uczennica  klasy VIII – 

Milena Rak. Finaliści zmierzyli się z zestawem 20 trudnych zadań, na rozwią-

zanie których mieli 2 godziny. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu 

obejrzeli pokaz robotyki, który przygotowała grupa uczniów I LO w Zamościu. 

Gratulujemy Milenie tytułu finalisty! 

 

Mariola Wanat 

SP w Sułowie 

BRAWA DLA FINALISTKI 
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Bo niby jak wyjaśnić brak widocznych ran (stygmaty 

wewnętrzne, ukryte) przy jednoczesnym odczuwaniu 

okropnego bólu? 

 

Badacze tego zjawiska różnią się między sobą co do 

liczby osób naznaczonych stygmatami w historii chrze-

ścijaństwa, jedni z nich twierdzą, że było ich kilka ty-

sięcy, inni, że 350 osób, a najnowsze badania utrzymu-

ją, że charyzmatem zostało obdarzonych około kilku-

dziesięciu kobiet i mężczyzn. Są to indywidualne opi-

nie, bo jak można być całkowicie pewnym, skoro z tym 

zjawiskiem nie poradziła sobie nawet nowoczesna me-

dycyna. 

 

Stygmaty wpisują się w konkretny kontekst liturgiczny 

każdego piątku, Wielkiego Tygodnia czy niektórych 

świąt. Mogą być widoczne przez kilka godzin, kilka mie-

sięcy… albo całe życie – jak w przypadku ojca Pio, który 

cały czas cierpiał. Stygmatyzacji towarzyszą, najczę-

ściej, także inne charyzmaty: wizje mistyczne - pod-

czas nich stygmatyk nie reaguje na bodźce zewnętrzne 

- bilokacja (przebywanie jednocześnie w kilku miej-

scach), lewitacje, jasnowidzenia, dar prorokowania, 

czy obcowania z duszami zmarłych. Ludzie tak szcze-

gólnie naznaczeni przez Boga wyrzekają się siebie 

i ofiarowują swe cierpienia za grzechy innych, stając 

się dla świata żywym obrazem Męki Zbawiciela. 

 

Niewątpliwie najbardziej znanym współczesnym styg-

matykiem był ojciec Pio (Francesco Forgione), kapucyn 

z San Giovanni Rotondo we Włoszech. Otrzymał on po-

czątkowo niewidzialne, a później widzialne stygmaty. 

Gdy w piątek, 20 września 1918 r. klęczał na chórze 

przed wizerunkiem Ukrzyżowanego, ujrzał postać, któ-

rej ręce, nogi i pierś ociekały krwią. Po latach tak 

wspominał to wydarzenie: „Czułem, że chyba umrę, 

jeśli Pan nie przyjdzie mi z pomocą, że me serce wy-

skoczy z piersi. Postać na chwilę cofnęła się, a ja zau-

ważyłem, że moje ręce, nogi i pierś zostały przebite 

i ociekają krwią. Możecie sobie wyobrazić ból, jaki 

przeżyłem i odczuwam po dziś dzień. Rana serca wyrzu-

ca nieustannie porcje krwi. Dzieje się to od czwartku 

wieczorem do soboty...”. 

 

Święty kapucyn miał rany na rękach i na nogach, a tak-

że w boku, nie przestawała sączyć się z niej krew. Na 

prawym ramieniu też miał ranę, taką jak u Chrystusa, 

spowodowaną ciężarem krzyża – najboleśniejszą. Ojciec 

Pio odkrył ją przed Karolem Wojtyłą, przyszłym papie-

żem Janem Pawłem II podczas ich spotkania w 1947 

roku. Mimo wysiłków lekarzy rany ojca Pio nigdy się nie 

zamknęły, nie zaogniły ani nie zabliźniły, lekarze pozo-

stali wobec nich bezradni, a świadkowie twierdzą, że 

rany te pachniały fiołkami i różami. 

 

Uwielbiany przez wiernych ojciec Pio był człowiekiem, 

który podchodził do każdego indywidualnie, a jedno-

cześnie dla wszystkich był dobry i wyrozumiały, traktu-

jąc ludzkie sprawy z poczuciem sprawiedliwości, sza-

cunkiem i w duchu lojalności. Według relacji świadków 

był ucieleśnieniem cnót. Nie był przy tym osobą czynią-

cą ze swych doświadczeń zjawisko spektakularne. Ra-

czej przeciwnie. Był niezwykle skromny, a głęboka po-

kora pozwalała mu kroczyć przez życie z dumą brata 

oddanego posłudze w pełni, nawet gdy musiał poddać 

się analizom naukowym 

stygmatów. A zaznaczyć 

trzeba, że nie brakowało 

pod jego adresem 

oszczerstw. Sprawa Ojca 

Pio była dla Kongregacji 

Św. Oficjum nader trud-

na. Kongregacja stanęła 

bowiem naprzeciw nie-

zbitych faktów, a z dru-

giej strony wątpliwości 

pojawiały się podczas 

każdego etapu badań, 

pomimo tego, że nie 

brakowało świadków 

twierdzących, że Ojciec 

Pio miał nadnaturalne zdolności, między innymi biloka-

cji – ponieważ widywany był w dwu, a nawet w trzech 

miejscach w tym samym czasie. 

 

Pierwsze grupy modlitewne inspirowane przez Ojca Pio 

powstawały od roku 1950. Przedmiotem intencji został 

sam Kościół. 5 maja 1956 roku był pamiętny ze względu 

na to, że powstał Dom Ulgi w Cierpieniu, założony 

przez Ojca Pio celem pomocy prawdziwie cierpiącym. 

 

Umarł 23 września 1968 roku, o 2.30 rano, w wieku 

81 lat. Po śmierci wszystkie stygmaty zniknęły. 20 grud-

nia 2001 roku, za sprawą Jana Pawła II, Kościół ogłosił 

dekret o cudzie, a 26 lutego 2002 roku pojawił się de-

kret o kanonizacji. W związku z tym kanonizacja Ojca 

Pio miała miejsce 16 czerwca 2002 roku, miejscem był 

Plac św. Piotra w Rzymie. 

 

My Polacy też mamy swoich stygmatyków, o których 

często nie wie się nic, albo bardzo mało. 

 

Wśród największych, a może najpopularniejszych pol-

skich stygmatyków wymienia się prawie same kobiety. 

Co ciekawe, prawie 80% wszystkich stygmatyków to 

kobiety. Na polskiej liście znajdują się takie osoby jak: 

 

Siostra Faustyna Kowalska uznana w 2000 roku za 

świętą – najpopularniejsza polska stygmatyczka. W swo-

im „Dzienniczku” opisywała doznania odczuwane 

w czasie każdej piątkowej modlitwy. Okropny ból 

w rękach, nogach, boku i na głowie powtarzał się regu-

larnie w piątek każdego tygodnia, w Środę Popielcową 

i wówczas, gdy Faustyna mijała kogoś, kto nie pozosta-

wał w stanie łaski uświęcającej. 

 

Jadwiga Bartel – urodziła się w 1911 roku w małej wsi 

koło Torunia. Pierwszych stygmatów doświadczyła 

w wieku 39 lat. Objawiony Chrystus poprosił ją o modli-

twy za grzeszników, a w zamian obiecał jej dary łaski. 

Niedługo po tym wydarzeniu na czole Jadwigi pojawiły 

się krople krwawego potu. Następnie w każdy piątek 

kobieta krwawiła z ran na dłoniach, nogach i w boku. 

 

Co ciekawe, w pokoju stygmatyczki wisiał obraz Matki 

Boskiej, który płakał krwawymi łzami, podobnie jak 

znajdująca się przy jej domu figurka Maryi. Wszystkie 

te rzeczy przestały mieć miejsce zaraz po śmierci ko-

biety, która nastąpiła w 1933 roku. 

 

Ojciec Pio 
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Katarzyna Szymon – urodziła się w 1907 roku niedaleko 

Pszczyny w biednej, wiejskiej rodzinie. Była prostą, 

zwykłą, niewykształconą dziewczyną.Trudniła się po-

mocą na różnych gospodarstwach. 

 

W Wielki Piątek 1946 roku nagle z oczu Katarzyny za-

częły płynąć krwawe łzy. Krew kapała także z boku, 

dłoni i nóg. Na czole pojawiły się ślady niczym po zdję-

ciu korony cierniowej. 

 

Kobieta twierdziła, że wielokrotnie porozumiewała się 

z duszami zmarłych, np. duszą ojca Pio. Miewała także 

różne wizje, w czasie których potrafiła mówić przeróż-

nymi językami. Zmarła w 1986 roku. Oficjalnie nigdy 

nie została uznana przez Kościół katolicki za stygma-

tyczkę. 

 

Marianna Marchocka – urodziła się w 1603 roku. Pocho-

dziła ze szlacheckiej rodziny. W wieku 17 lat wstąpiła 

do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych. Spisywała 

wszystkie swoje mistyczne przeżycia. Kobieta posiadała 

dar bilokacji, a swoimi modlitwami mogła zdziałać cu-

da. Stygmatami została obdarzona na krótko przed swo-

ją śmiercią. 

 

Zmarła w 1651 roku, a jej relikwie znajdują się w klasz-

torze Sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie. 

 

Wanda Boniszewska – urodziła się w 1907 roku. W wie-

ku 18 lat wstąpiła do zakonu bezhabitowego Zgroma-

dzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie. 

 

Pierwszych stygmatów doświadczyła w 1934 roku 

w Wielki Czwartek. Podobnie jak u Katarzyny Szymon 

na jej ciele pojawiły się krwawiące rany, lecz Boni-

szewska dodatkowo miała siniaki i ślady pobicia. Styg-

maty pojawiały się nieregularnie, najczęściej w czwar-

tek i piątek w okresie Wielkiego Postu. Świadkowie do-

nosili, że Boniszewska miała także dar uzdrawiania, 

oraz przepowiadania przyszłości. Ponoć potrafiła rów-

nież lewitować, odmawiać jedzenia przez kilka miesię-

cy i przenosić na siebie choroby innych. 

 

W 1950 roku wojska sowieckie aresztowały kobietę za 

ukrywanie szpiega. Była torturowana w więzieniu. Na-

stępnie umieszczono ją w szpitalu psychiatrycznym, 

gdzie jej dar stygmatów powoli zanikał, aż po krwawią-

cych ranach pozostały tylko blizny. 

 

Po wojnie mieszkała w domu swojego zgromadzenia. 

Tam też zmarła w 2003 roku. 

 

Dorota z Mątowów – urodziła się w 1347 roku. Jako 

sześcioletnia dziewczynka otrzymała pierwsze, niewi-

dzialne stygmaty, które przejawiały się regularnymi, 

okropnymi bólami dłoni i stóp. Następnie pojawiły się 

wizje Chrystusa. 

 

Dorota pragnęła wstąpić do zakonu. Jednak jej rodzice 

mieli inne plany na życie córki. Gdy miała 16 lat, wyda-

li ją za mąż za 36-letniego mężczyznę. Kobieta urodziła 

mu 9 dzieci. 

 

Życie jej nie oszczędzało. Mąż źle ją traktował, znęcał 

się nad nią, zabraniał uczęszczać na mszę i pomagać 

potrzebującym. W wyniku epidemii cholery zmarło im 

ośmioro dzieci. Dopiero po tej tragedii mąż Doroty 

zmienił swe nastawienie, zrozumiał popełniane błędy 

i nawrócił się. 

 

Gdy umarł, kobieta udała się do Kwidzyna, gdzie ubła-

gała biskupa, aby ten zezwolił na jej dobrowolne zamu-

rowanie w celi przylegającej do prezbiterium kwidzyń-

skiej katedry. 

 

Spędziła w niej 14 miesięcy, podczas których jej jedy-

nym kontaktem ze światem były trzy maleńkie okienka, 

służące do podawania przyjmowanej codziennie Komu-

nii Świętej oraz od czasu do czasu odrobiny jedzenia. 

Ponoć w tym okresie jej stygmaty dokuczały jej ze 

zdwojoną siłą. Zmarła w 1394 roku. 

 

Wanda Malczewska –urodziła się w 1822 roku w Rado-

miu. Była ciotką malarza Jacka Malczewskiego, ale 

przede wszystkim czynną działaczką kościoła. 

 

Bardzo lubiła pomagać biednym i głosić wiarę w Boga. 

Przepowiedziała „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Jej we-

wnętrzne stygmaty doskwierały jej najbardziej w Wiel-

ki Piątek. Z bólu aż traciła przytomność. Malczewska 

oprócz wizji przyszłości i stygmatów miała także obja-

wienia. Wówczas spotykała Chrystusa, który m.in. po-

wiedział jej, jaki jest najcięższy grzech popełniany 

przez ludzi (grzech rozpusty). 

 

Stefan Gwiazda – był zwykłym rolnikiem z okolic Ostro-

łęki. W 1990 roku po raz pierwszy doświadczył objawie-

nia Matki Boskiej. Następne pojawiały się już regular-

nie. W każdym objawieniu mężczyzna otrzymywał orę-

dzie dla ludzkości m.in. na temat popełnianych przez 

ludzi grzechów. Zgodnie z wolą Maryi niedaleko swoje-

go domu, w miejscowości Wykrot postawił kościół, któ-

ry stoi tam do dziś. Gwiazda był również wizjonerem, 

przepowiedział np. zmiany klimatyczne, które dosięgną 

świat. Pierwsze stygmaty otrzymał w 1995 roku. 

 

Krwawiące, bolesne rany na dłoniach, stopach i boku 

pojawiały się w każdy piątek i wydzielały przyjemny, 

kwiatowy zapach. Mężczyzna zmarł w 2002 roku, a ko-

ściół oficjalnie nie uznał go za prawdziwego stygmaty-

ka. 

 

Stygmaty wciąż pozostają zagadką, pewnego rodzaju 

łaską, która sama w sobie, w swej naturze jest po pro-

stu… nadzwyczajna. 

 

 

Opracowała: 

Hanna Mrówczyńska 

 
Źródła: 

 https://zyciorysy.info/ojciec-pio/ 

 www.tajemnice świata.pl 

 https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo-47-2009
-stygmaty.html 

 https://pl.aleteia.org/ 

 https://www.tajemnice-swiata.pl/polscy-
stygmatycy/ 
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STYCZEŃ  

23-24.01.2020 r. Zimowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów Sułów 

LUTY  

14.02.2020 r. I Festiwal Książki Regionalnej „Z miłości do książek” Sąsiadka 

MARZEC  

 Turniej Wiedzy Pożarniczej Sułów 

KWIECIEŃ  

27.04.2020 r. I Mistrzostwa Gminy Sułów w halowej piłce nożnej Sułów 

MAJ  

01.05.2020 Mistrzostwa Gminy Sułów w kolarstwie—wyścig I  

02.05.2020 r.  Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej Sułów 

03.05.2020 r. Dzień Strażaka  

08.05.2020 r. Dzień Bibliotekarza Sułów 

CZERWIEC  

01.06.2019 r. Uroczystości upamiętniające pacyfikację Kitowa Kitów 

02.06.2020 r. Gminny Dzień Dziecka Sułowiec 

14.06.2020 r. IV Festiwal Twórczości Patriotyczno-Chrześcijańskiej Tworyczów 

21.06.2020 r.  Wianeczki Michalów 

 Międzygminne Zawody Pożarnicze Nielisz 

LIPIEC  

12.07.2020 r.  V Piknik Archeologiczny  Sąsiadka 

21.07.2020 r. Mistrzostwa Gminy Sułów w kolarstwie—wyścig II  

26.07.2020 r.  Sąsiedzkie Spotkania Sułów 

SIERPIEŃ  

 Wakacje z Bogiem Tworyczów 

09.08.2020 r. Memoriał im. Feliksy Poździk – wyścig kolarski 
Mistrzostwa Gminy Sułów w kolarstwie—wyścig III  

Kulików 

23.08.2020 r.  Festyn „Pożegnanie Lata”  Kulików 

30.08.2020 r. Dożynki Gminne   

WRZESIEŃ  

06.09.2020 r. Festyn Rodzinny „Święto Pieczonego Ziemniaka” Deszkowice  I 

PAŹDZIERNIK  

11.10.2020 r. Święto Kobiety Wiejskiej  Sąsiadka 

LISTOPAD  

02.11.2020 r. Zaduszki Strażackie Tworyczów 

11.11.2020 r. Gminne Obchody Dnia Niepodległości Sułów 

GRUDZIEŃ  

30.12.2020 r.  Gminne Spotkanie Opłatkowe Sułów 

GMINNY KALENDARZ WYDARZEŃ 2020 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

PROSTY TORCIK 

Ciasto: 8 jajek, 1,5 szklanki cukru, 2 szklanki mąki, 

2 łyżeczki proszku do pieczenia. Białka ubić na sztywną 

pianę, dodać cukier i dalej ubijać. Następnie, ciągle ubi-

jając dodawać po jednym żółtku. Do masy jajecznej do-

dać przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i lekko wy-

mieszać. Wlać ciasto na formę wyłożona papierem do 

pieczenia i piec ok. 45 min. w temp. 175⁰.  

 

Masa: 0,5 l mleka, 2 żółtka, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 

2 łyżki mąki pszennej, 3 łyżki kakao, 1 masło. Obie mąki, 

żółtka i 0,5 szklanki mleka wymieszać. Pozostałe mleko 

zagotować i wlewać powoli rozrobioną mąkę z żółtkami, 

gotując budyń. Utrzeć masło i połączyć z wystudzonym 

budyniem. Masę podzielić na połowę, do jednej dodać 

kakao.  

 

Ponadto: herbata z rumem, dżem z wiśni lub czarnej 

porzeczki. Biszkopt przekroić na trzy części. Nasączyć je 

herbatą z rumem. Każdy krążek ciasta przekładać dże-

mem i kremami jednocześnie. Złożyć, posmarować resz-

tą kakaowego kremu, udekorować wg uznania. 

KROKIETY JAJECZNE 

 

9 jajek, 2 cebule, 1 łyżka masła, natka pietruszki lub 

szczypiorek, 1 szklanka tartej bułki, 2 łyżki śmietany, 

olej do smażenia, sól, pieprz.  

 

8 jajek ugotować na twardo, ostudzić, zdjąć skorupki, 

drobno posiekać. Cebulę obrać, pokroić w drobną kost-

kę, zeszklić na maśle. Do posiekanych jajek dodać ce-

bulkę, surowe jajko, 3-4 łyżki tartej bułki, śmietanę 

oraz posiekaną natkę lub szczypiorek. Wymieszać, do-

prawić. Z masy jajecznej formować podłużne krokiety. 

Obtaczać  je w tartej bułce  i smażyć na oleju na złoty 

kolor.  

GULASZ WOŁOWY Z WARZYWAMI 

 

75 dag wołowej łopatki albo udźca, 2 łyżki smalcu, 

2 cebule, słodka mielona papryka, 2 szklanki bulionu, 

2 marchewki, 4 ziemniaki, 1 łyżka koncentratu pomido-

rowego, 1 ząbek czosnku, sól, pieprz.  

 

Mięso pokroić w niedużą kostkę. Obsmażyć na smalcu 

i przełożyć do rondla. Na pozostałym tłuszczu zrumie-

nić pokrojoną cebulę, skropić wodą, posypać łyżką pa-

pryki, chwilę podsmażyć i dodać do mięsa. Wszystko 

podlać połową gorącego bulionu, zagotować. Dodać 

pieprz i dusić pod przykryciem, aż mięso będzie prawie 

miękkie. W razie potrzeby podlać gorącą wodą. Dodać 

talarki marchewki, pokrojone w kostkę ziemniaki i sól. 

Podlać pozostałym bulionem,  gotować, aż warzywa 

będą prawie miękkie. Dodać koncentrat i posiekany 

czosnek, dusić jeszcze ok. 10 minut. Doprawić solą, 

pieprzem i papryką. 
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- Ależ ty jesteś obrzydliwie tłusta! - powiedział mąż, 

patrząc na powoli pełznącą wielką muchę.  

Ale przed lecącą w stronę jego głowy patelnią już nie 

zdążył się uchylić.  

●   ●   ● 

Młoda osoba do starszej pani: 

- Babciu, jak tu najszybciej do szpitala? 

- A powiedz no mi jeszcze raz "babciu", to karetka mi-

giem cię tam zawiezie!  

●   ●   ● 

Szpital. 

– Panie doktorze, jednak mam pewną prośbę. 

– Proszę się nie martwić, leży pan już na stole, a ja ope-

ruję od 10 lat. 

– Rozumiem, panie doktorze, ale jednak zdecydowanie 

proszę, żeby… 

– Cicho! 

– Ale jednak… 

– Niech pan zamilknie, albo każę dać panu zastrzyk usy-

piający! 

– Dzięki Bogu… O to właśnie mi chodziło…  
 

●   ●   ● 
 

Jacek niby taki sknerus, ale teściowej to wycieczkę do 

Wuhan wykupił!  
 

●   ●   ● 

 

Ksiądz na lekcji religii pyta dzieci: 

- Co robimy gdy jest post? 

Jasio się zgłasza: 

- Lajkujemy i udostępniamy  

 

●   ●   ● 
 

W instytucie medycznym: 

- Profesorze, wstawi mi pan zaliczenie... Tu mam bom-

bonierkę. Proszę. 

- Jaką bombonierkę? Co ty sobie wyobrażasz? Życie pa-

cjenta zależy od twojej wiedzy! Tu trzeba przynieść 

minimum tort i koniak!  

Zmarł facet, a po kilku latach zmarła jego żona.  

Gdy trafiła do nieba, zobaczyła tam swojego męża, więc 

podbiegła do niego krzycząc: 

"kochanie, jak tęskniłam"...  

Ten ją jednak zatrzymał, wołając: "Spokojnie, kobieto. 

W umowie było - do śmierci."  
 

●   ●   ● 
 

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta: 

- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel! 

- Co się stało? Napadli go? 

- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...   
 

●   ●   ● 
 

- Mamusiu, Patryk nie chce jeść kaszy gryczanej! 

- Powiedz mu, ile się napracowałaś przy jej gotowaniu.  

- To ją trzeba gotować?!  

 

●   ●   ● 

 

- Doktorze, czy on przeżyje? 

- Tak, oczywiście. 

- A może się dogadamy?  
 

●   ●   ● 
 

Egzamin z medycyny z rozpoznawania narządów. Na 

stole przed egzaminatorami skrzynka z otworem na rę-

kę. W niej narządy do rozpoznawania. Wchodzi pierwszy 

student, wkłada rękę, rozpoznaje nerkę, wyjmuje ją, 

dostaje 5, wychodzi. Wchodzi drugi, grzebie, grzebie, w 

końcu rozpoznaje serce, wyjmuje, dostaje 5, wychodzi. 

Wchodzi trzeci, grzebie, grzebie, nie może nic rozpo-

znać, w końcu mówi: 

- Kiełbasa! 

- Panie jaka kiełbasa, czyś pan zwariował?! 

- No przecież mówię, że kiełbasa. 

- Proszę wyjąć. 

Student wyjmuje ze skrzynki kiełbasę. Zakłopotani eg-

zaminatorzy postanawiają dać mu w końcu 5, student 

wychodzi, po czym jeden egzaminator mówi do drugie-

go: 

- Panie docencie, czym myśmy wczoraj ta wódkę zagry-

zali?  

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

