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3 sierpnia 2021 

65 Jubileuszowy Wyścig Kolarski „Orlików” Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej 

Sułów—lotna premia (przy Urzędzie Gminy) 

 

7 sierpnia 2021 

Memoriał Trenera Kazimierza Kowalczyka w Kolarstwie Szosowym—Kulików 

 

8 sierpnia 2021 

Memoriał im. Feliksy Poździk w Kolarstwie Szosowym—Kulików 

 

9 sierpnia 2021 

I etap Tour de Pologne 

Sułowiec - Tworyczów - Kitów  
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Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. Znany nam 
bezpieczny świat przeszedł niespodziewaną przemianę. 
Ucierpiało życie rodzinne, towarzyskie i społeczne. I 
choć w roku bieżącym bardzo nieśmiało próbujemy od-
budować nadwątlone więzi, to wydaje się, że jeszcze 
wiele mamy do zrobienia.  
 
Pierwszym w tym roku wydarzeniem kulturalno – roz-
rywkowym dedykowanym mieszkańcom Gminy Sułów 
był tradycyjny festyn rodzinny pod nazwą „Sąsiedzkie 
Spotkania”. Impreza zorganizowana została w niedzielę 
18 lipca przez druhów strażaków z lokalnej jednostki 
OSP oraz członkinie i członków Koła Gospodyń Wiejskich 
w Sułowie. Partnerami wydarzenia były Gmina Sułów i 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Suło-
wie. 
 
„Spotkania” rozpoczęły się o godz.16.00 gościnnym wy-
stępem lokalnego zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Pół na pół”, który rozgrzewał do tańca licznie przyby-
wających mieszkańców. Zadbano także o atrakcje dla 
najmłodszych. Popularne dmuchane zjeżdżalnie oraz 
plac zabaw dla maluchów cieszyły się niesłabnącym 
zainteresowaniem przez długie godziny.  
 
Dla maluchów przygotowano słodki poczęstunek, oraz 
upominki w postaci ciekawych kolorowanek i kreatyw-
nych puzzli – ufundowane przez Stowarzyszenie LGD 
Ziemia Zamojska.  
 
Druhowie strażacy zadbali również o typowy dla festy-
nów poczęstunek. Przysmaki dla ciała i te wspomagają-
ce dobrą zabawę były gęsto oblegane przez dorosłych 
uczestników festynu. 
 
Tymczasem na scenie kolejno pojawiali się artyści. Po 
otwierającym festyn występie zespołu „Pół na pół” na 
scenie pojawiła się „Zakręcona” Kapela z Grabowca – 
młodzi muzycy ze skocznym, tanecznym repertuarem, 
po nich jak zawsze najbardziej uśmiechnięte  i pięknie 
ubrane Zaburzanki, następnie znana i bardzo w Sułowie 
lubiana Kapela Świcy.  
 
Wczesnym wieczorem swój koncert rozpoczął zespół 
„Focus-Live”, bawiąc uczestników wydarzenia długo w 
noc.  
 
Wyjątkowe taneczne popisy uczestników konkursu na 
najlepiej tańczącą parę zostały uhonorowane nagroda-
mi fundowanymi przez wspomniane już stowarzyszenie  
- eleganckimi zestawami grillowymi i koszami pikniko-
wymi oraz albumami „Ziemia Zamojska”. Wręczał je 
sam Pan Wójt Leon Bulak w towarzystwie Pani Skarbnik 
Aleksandry Zając. 
 
Organizatorzy i partnerzy wydarzenia dziękują wszyst-
kim za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu tak 
udanego festynu.  
 
 

Marta Radzik 
 
 

I ZNÓW ZAGRAŁA MUZYKA 
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Pandemia Covid-19 niespodziewanie zmieniła 
nasze spojrzenie na to wszystko, co w życiu 
uznajemy za pewnik. Codzienność zyskała inny 
wymiar. Pojęcia pracy, domu, społecznej ak-
tywności trzeba było zdefiniować na nowo. 
Czasy nastały trudne, chociaż podobno me-
dyczna walka ze szkodliwym wirusem zaczyna 
przynosić nieśmiałe efekty.  
 
Życie społeczne, z konieczności ograniczone do 
niezbędnego minimum, nie tak łatwo odbudo-
wać. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do 
lokalnej aktywności. Pozostał w nas lęk przed 
społecznymi działaniami, znikła też energia, do 
rozwijania i ulepszania świata wokół nas, choć-
by tego za płotem. 
 
Pesymistyczna wizja? Być może przytoczona analiza 
jest na wyrost, bo przecież pandemia „odpuszcza”, a 
życie wraca na swoje tory. Całe szczęście, że się nie 
poddajemy, że szukamy możliwości, aby te kruche 
wciąż relacje wzmocnić i powrócić do dawnej formy. 
Dowody? Takim z „ostatniej chwili” jest bardzo cieka-
wa inicjatywa, która finalnie ubogaciła krajobraz na-
szej pięknej gminy o tzw. „Miodowy zakątek”. Brawo 
za inwencję i wytrwałość. A tak o szczegółach przedsię-
wzięcia opowiadają jego pomysłodawcy: 
 
Cele i zadania powstałego niespełna 5 lat temu Stowa-
rzyszenia „Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” to mię-
dzy innymi ochrona środowiska naturalnego oraz two-
rzenie miejsc przyjaznych zarówno przyrodzie, miesz-
kańcom, jak i turystom odwiedzającym nasze grodzisko 
Sutiejsk. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” pod nazwą 
„Kreujemy przestrzeń ziemi zamojskiej” był bodźcem 
do pracy i zrobienia czegoś, by zagospodarować teren 
w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej. Przyświecające kon-
kursowym projektom hasło „rośliny miododajne” w od-
niesieniu do tego konkretnego miejsca okazało się wy-
jątkowo trafne, gdyż to właśnie sąsiedztwo kilkudzie-
sięcioletniej lipy stanowiło początek realizacji naszych 
planów. 
 
Prace projektowe rozpoczęły się podczas spotkania 
członków Stowarzyszenia i Rady Sołeckiej. Kierunek 
działania, jak i nazwa przedsięwzięcia szybko znalazły 
poparcie wśród zebranych. „Miodowy zakątek” a więc 
ule, drzewa i krzewy miododajne, rośliny jednoroczne i 
byliny. Miejsce odpoczynku dla mieszkańców, uczestni-
ków rajdów pieszych i rowerowych, pielgrzymek. Tutaj 
każdy może się zatrzymać. Z tego miejsca blisko na 
teren grodziska, do wąwozów, na najwyższy punkt, z 
którego roztacza się wspaniała panorama Roztocza, jak 
również do kapliczki św. Ambrożego patrona pszczela-
rzy. 
 
Ogródki i ogrody wiejskie to w większości pasja miesz-
kanek wsi. W chwili obecnej rośliny – sadzonki są małe, 
ale za czasem na pewno będą bardziej widoczne. Do 
nasadzeń  wykorzystywane były sadzonki zakupione w 
ramach talonu konkursowego jak również przekopane z 
przed budynku byłej szkoły  oraz darowane przez indy-

widualne osoby. 
 
Realizacja zadania konkursowego to nie tylko wykorzy-
stanie talonu na rośliny, ale również życzliwość wielu 
osób i instytucji.  
 
Plan obejmował wykonanie ławeczek, stolika, pniacz-
ków do siedzenia, skrzyń na kwiaty, atrapy z uli, deko-
racyjnych pszczół, motyli, jeży, malowanie budynku 
byłej mleczarni – zakup farby, robocizna, wykonanie z 
tablic informacyjnych (jedna z mapą naszej miejscowo-
ści, druga z nazwą miejscowości zmieniającą się na 
przestrzeni wieków od XI do XIX. 
 
Z zadowoleniem i zasłużonym podziękowaniem dla osób 
prywatnych i instytucji wymienimy: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Rozłopach, Zakład Stolarski Pana Andrze-
ja Kondrata w Mokremlipiu, Gminną Bibliotekę Publicz-
ną im. Feliksy Poździk w Sułowie oraz mieszkańców na-
szej miejscowości. W okresie wakacji uzupełnimy nasz 
kącik o huśtawkę dla dzieci, kolejne miejsca do siedze-
nia oraz dokończenie wizualizacji zewnętrznej budynku 
byłej mleczarni. 
 
Cel przedsięwzięcia? Według nas osiągnięty. Wiara, że 
się uda, zrozumienie międzyludzkie, że nie tylko korzy-
ści materialne, ale coś dla wszystkich dało konkretny 
efekt. Sąsiedztwo świetlicy wiejskiej, izby pamięci, 
biblioteki, sklepu, przystanku autobusowego, bliska 
odległość grodziska oraz tworzenie domu opieki, stano-
wią przewidywane korzyści lokalne, społeczne z utwo-
rzenia tego miejsca. Wszystkie wyżej wskazane miejsca 
i obiekty będą tworzyły spójną całość.  
 
Z życia stowarzyszenia: 
 
Śpiewanie majówki w okresie 1-31 maja 2021r. oraz 
wpłata 350 zł (od uczestników)  na budowę ogrodzenia 
przy cmentarzu parafialnym. 
 
Kolejne artykuły dotyczące wspomnień mieszkańców 
już od lipcowego wydania  „Sekretów Wsi”. Jest tak 
dużo tematów – zachęcamy do pisania. 
 

Stowarzyszenie 
„Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” 

WCIĄŻ POTRAFIMY BYĆ AKTYWNI –  „MIODOWY ZAKĄTEK”  
W SĄSIADCE 
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MONTAŻ OZE NA FINISZU 

Trwa realizacja projektu pn. „Montaż odnawialnych 

źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi 

Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działa-

nia 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020. 

  

W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy za-

montowano: 

- 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 

- 134 szt. instalacji solarnych, 

Realizacja projektu jest już na ukończeniu, w chwili 

obecnej trwa montaż: 

- 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom 

gminy oraz 

- 2 pieców na biomasę w budynkach użyteczności pu-

blicznej.  

"PÓŁ NA PÓŁ" NA ZAMOJSKICH DNIACH FOLKLORU 

Zespół "Pół na Pół" wziął udział w XXII Festiwalu Zamoj-

skie Dni Folkloru. W tym roku festiwal odbył się w Zwie-

rzyńcu. Nasz zespół zaprezentował utwór "Kiedy bę-

dziesz zakochany” oraz „Ciao Amore”. Pamiątkową sta-

tuetkę za udział odebrał Patryk Wójcik, prowadzący 

naszą Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą Gminy Su-

łów, a jednocześnie członek zespołu. Gratulujemy!  

 

WÓJT GMINY SUŁÓW Z JEDNOGŁOŚNYM ABSOLUTORIUM 

25 czerwca 2021 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Sułów. Wśród poddanych pod głosowanie spraw znalazły się 

m.in. udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2020 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 

 

Na początku sesji przewodniczący Rady 

Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski po-

prosił wójta Leona Bulaka o przedsta-

wienie raportu o stanie Gminy Sułów za 

rok 2020. Wymieniono m.in. wszystkie 

wykonane w poprzednim roku inwesty-

cje. 

 

Po wysłuchaniu raportu wszyscy obecni 

radni (jeden radny był nieobecny) byli 

jednogłośni i opowiedzieli się za udzie-

leniem wójtowi Leonowi Bulakowi abso-

lutorium. 

 

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzy-

my dalszych sukcesów! 

Wieści gminne 
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PUNKT INFORMACYJNY „CZYSTE POWIETRZE” 

Wójt Gminy Sułów informuje, że w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW 

w Lublinie, w budynku Urzędu Gminy w Sułowie został utworzony punkt informacyj-

no-konsultacyjny dla mieszkańców zainteresowanych programem „Czyste Powie-

trze”. 

 

W ramach porozumienia będzie można otrzymać pomoc zarówno przy wypełnianiu 

wniosku do programu „Czyste Powietrze” jak również wniosku o płatność celem 

rozliczenia inwestycji termomodernizacji budynku. 

 

Punkt informacyjno-konsultacyjny będzie obsługiwany od poniedziałku do czwartku 

w godz. 9.30-12.00. Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 84 682 

68 46 celem umówienia wizyty. 

 

ODNOWIENIE CMENTARZA WOJENNEGO W SUŁOWCU 

Gmina Sułów realizuje projekt pn. „Odnowienie Cmen-

tarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułow-

cu.” 

 

Na jego realizację otrzymała dofinasowanie w wysoko-

ści 16 800,00 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, w ramach programu grantowego 

„Groby i Cmentarze Wojenne w kraju”. Wartość całko-

wita projektu to 21 000,00 zł. 

 

Zadanie obejmuje m.in..: 

• odnowienie mogił pojedynczych (uzupełnienie 

ubytków formy, oczyszczenie nagrobków, pogłę-

bienie inskrypcji) 

• Zakup kosy spalinowej do pielęgnacji cmentarza 

• Zakup spalinowego urządzenia wielofunkcyjnego 

do pielęgnacji zadrzewienia na cmentarzu 

• Zakup i montaż oznakowania dojazdu do cmenta-

rza 

• Zakup i montaż obelisku wraz z tablicą pamiątko-

wą 

Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich uporządko-

waniem terenu cmentarza oraz terenu wokół, zajęli się 

druhowie strażacy z lokalnej jednostki OSP w Sułowcu, 

członkinie i członkowie Stowarzyszenia „Nasz Sułowiec” 

oraz okoliczni mieszkańcy. 

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO 

Urząd Gminy Sułów informuje, że w  okresie od 2 do 31 

sierpnia 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Do wnio-

sku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód 

zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2021 r. 

do 31 lipca 2021 r. 

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o 

zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku na-

leży dołączyć dokument wydany przez kierownika biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jed-

nostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu 

producenta rolnego. 

 

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość 

ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba 

dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 
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Trwa termomodernizacja budynku po byłej szkole pod-

stawowej w Sąsiadce. Jest to kolejny budynek w naszej 

gminie, który w ostatnim czasie  przechodzi gruntowną 

termomodernizację. Środki na ten cel udało się pozy-

skać z funduszy unijnych. 

 

Całkowita wartość Projektu: 1.006.797,56 złotych 

Wartość dofinansowania: 687.641,11 złotych ze środ-

ków EFRR oraz 80.898,95 złotych w formie dotacji 

celowej 

 

Numer umowy dofinansowania: RPLU.05.02.00-06-

0006/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GO-

SPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność 

energetyczna sektora publicznego w formie współfinan-

sowania UE. 

 

Krótki opis inwestycji:  

 

Branża budowlana 

• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku 

• Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski 

• Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z izola-

cją 

• Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv 

wraz z parapetami 

• Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 

 

Branża elektryczna 

• Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 

• Wykonanie instalacji odgromowej 

 

Branża sanitarna 

• Wymiana kotła węglowego z zasobnikiem na pellet 

• Wymiana grzejników 

• Montaż kolektorów słonecznych do produkcji ciepła 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSZKOLNEGO W SĄSIADCE 

Dnia 25 lipca 2021 r. w Mokremlipiu miała miejsce uro-

czystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętnia-

jącej opór i protesty społeczne 1944-1989 na pomniku 

Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu w walce o wiarę, 

honor, wolność, niepodległość, integralność ziem pol-

skich i prawa człowieka.  

 

O godzinie 11:00 została odprawiona Msza Święta w in-

tencjach: ofiar represji komunistycznych oraz o wolność 

narodu i państwa, której przewodniczył Ks. Prof. Da-

riusz Oko. Uroczystości uświetniła Grupa Wokalna 

AKORD.  

 

Następnie na placu przy kościele w Mokremlipiu po od-

śpiewaniu hymnu narodowego dokonano poświęcenia i 

odsłonięcia tablicy oraz złożenia wieńców przez przyby-

łe delegacje. Aktu odsłonięcia dokonał Wojciech Kon-

drat.  

 

Gminę Sułów reprezentowali: Wójt—Pan Leon Bulak 

oraz Skarbnik— Pani Aleksandra Zając. 

 

Gmina Radecznica 

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ OPÓR I PROTESTY 
SPOŁECZNE 1944-1989  
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28 lipca w Urzędzie Gminy w Sułowie odbyło się spotka-

nie Wójta Leona Bulaka z Panem Dariuszem Noceniem—

przedstawicielem LangTeam (organizatora Tour de Po-

logne) ds. zabezpieczenia trasy wyścigu. Omówiono na 

nim wszystkie istotne w tym zakresie kwestie. 

 

Peleton  kolarski przejedzie przez nasza gminę ok. 

godz. 16.30—17.00. Zachęcamy wszystkich do kibicowa-

nia zawodnikom. Zwracamy się też z apelem o zadba-

nie o zwierzęta, szczególnie psy, by nie znalazły się na 

drodze po której jechać będą kolarze. 

 

Trasa przebiegać będzie od Gruszki Zaporskiej przez 

Sułowiec – Tworyczów—zakręt przy remizie OSP w Two-

ryczowie w kierunku Kitowa – przez Kitów do Gruszki 

Małej. 

 

Rywalizacja kolarzy będzie w całości transmitowana  

m.in. przez TVP Sport oraz Eurosport, fragmenty rów-

nież przez TVP1. 

CORAZ BLIŻEJ 

W ramach pozyskanego przez Gminę Sułów dofinasowa-

nia trwa montaż Odnawialnych Źródeł Energii. Oprócz  

budynków indywidualnych, 2 piece na pellet zostaną 

zamontowane w budynkach użyteczności publicznej. W 

chwili obecnej trwa montaż takiego właśnie pieca o mo-

cy 120 kW w budynku remizy OSP w Sułowie. Będzie on 

ogrzewał szereg 

znajdujących się 

tutaj instytucji: 

Gminną Bibliotekę 

Publiczną, GOPS, 

Pocztę Polską, 

OSP, biuro urzędni-

ka wyborczego, 

biuro ODR oraz 

dwa pobliskie bu-

dynki—Starą Remi-

zę oraz dawną 

mleczarnię—

budynki niedawno 

wyremontowane i 

służące lokalnej 

społeczności. 

NOWY PIEC W REMIZIE OSP SUŁÓW 

Rozpoczął się czas żniw. Jest to czas najbardziej inten-

sywnej pracy dla wielu mieszkańców naszej Gminy.  

 

Żniwa nie potrwają długo, miejmy zatem wyrozumiałość 

dla przejeżdżających po naszych szosach kombajnów. 

Nie jest to przecież wielki wysiłek, by zjechać chwilowo 

na pobocze, lub przepuścić kombajn na drodze. 

CZAS ŻNIW 
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Zapraszamy na Dożynki Gminne 2021, które tym razem 

odbędą się w Żrebcach, w niedzielę 22 sierpnia. 

 

Na dożynkach m.in.: 

 

• korowód dożynkowy; 

• uroczysta msza św. dziękczynna za zebrane plony; 

• poświecenie nowego samochodu strażackiego; 

• konkurs wieńców dożynkowych; 

• atrakcje dla dzieci; 

• zimne piwo z beczki; 

• występy zespołów i kapel; 

• zabawa dyskotekowa. 

 

Więcej informacji już wkrótce na plakatach, stronie  

internetowej www.sulow.pl oraz portalach społeczno-

ściowych. 

 

 

ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI GMINNE 2021 

Sukcesy na II Wojewódzkim Konkursie Kronik 

Ochotniczych Straży Pożarnych wojewódz-

twa lubelskiego! 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Deszkowicach  

Pierwszych została nagrodzona za wzorową 

kronikę i fotokronikę. Autorem tych kronik 

jest Pan Eugeniusz Zabiciel—wieloletni kro-

nikarz OSP Deszkowice Pierwsze. 

 

Eugeniusz Zabiciel został również nagrodzo-

ny indywidualnie za szczególne zaangażowa-

nie w dokumentowaniu dziejów Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

KRONIKI NA MEDAL 



9 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS 

W miesiącu czerwcu zakończono realizację przedszkol-

nego programu antytytoniowego „Czyste powietrze wo-

kół nas”, nad którym czuwała Państwowa Inspekcja Sa-

nitarna. Do programu przystąpiło 15 dzieci. Projekt był 

adresowany nie tylko do dzieci, ale i do rodziców. Zało-

żeniem programu było wykształcenie u dzieci świado-

mej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w któ-

rych inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost 

kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed 

ekspozycją na dym tytoniowy.  

 

Wprowadzenie wychowania antynikotynowego jako czę-

ści wychowania zdrowotnego w najmłodszym wieku sta-

nowi pierwsze ogniwo w łańcuchu działań edukacyjnych 

na rzecz kształtowania świadomych postaw antytytonio-

wych u dzieci przedszkolnych. 

 

W ramach realizacji zagadnień programu, zostały wy-

eksponowane prace plastyczne dzieci: plakaty, rysunki, 

znaczki, hasła „Nie pal przy mnie” oraz informacje o 

szkodliwym paleniu papierosów. 

 

Odbyło się również spotkanie z pielęgniarką szkolną z 

panią Teodorą Kuźma, która przeprowadziła pogadankę 

na temat szkodliwości palenia papierosów i przebywa-

nia w pomieszczeniach, gdzie inni ludzie palą papiero-

sy, jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to jest czynne 

i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej narażone na 

dym tytoniowy. 

Omówiono korzyści dla dzieci, rodziców, rodziny i 

przedszkola wynikające z realizacji programu. 

Program jest dostosowany do możliwości poznawczych 

dzieci. Poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów, dzie-

ci. W prosty, dostosowany do percepcji dzieci sposób, 

poruszył z pozoru bardzo trudną tematykę, jaką jest 

profilaktyka uzależnień. 

 

Dzięki temu programowi dzieci usystematyzowały swoją 

wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, do-

wiedziały się jak dbać o zdrowie swoje i innych, co to 

jest czynne i bierne palenie oraz gdzie są najbardziej 

narażone na dym tytoniowy. 

 

 Stanisława Hadaj 

Wieści szkolne 

WYCIECZKA DO ULIKA 

W dniu 18 czerwca 2021 roku dzieci z oddziału przed-

szkolnego oraz uczniowie z kl. I-III uczestniczyli w wy-

cieczce do gospodarstwa pasiecznego Ulik-Mokrelipie. 

Wycieczka do pszczelarskiej zagrody edukacyjnej była 

bardzo pouczająca. Uczniowie zapoznali się ze ścieżką 

przyrodniczo-edukacyjną poznając rośliny miododajne. 

Zwiedzili także skansen pszczelarski, a przewodnik opo-

wiedział historię bartnictwa i pszczelarstwa. 

 

Można było zobaczyć zabytkowe i nowoczesne ule, w 

specjalnej altance uczniowie oglądali oszklony ul poka-

zowy, obserwując pracę pszczół z bliska. Dodatkową 

atrakcją były sale muzealne: starodawne pszczelar-

stwo. Dzieci poznały informacje na temat pszczół oraz 

pracy pszczelarza: jak pomagać, ratować i chronić 

pszczoły, hierarchię pszczół w ulu oraz rodzaje produk-

tów pszczelich, które przybliżył nam przewodnik i wła-

ściciel gospodarstwa pasiecznego pan Marian Śliczniak.   

                          

Po zwiedzaniu wszyscy uczestnicy wycieczki udali się 

do Zaburza – tam odwiedziliśmy stado alpak. Dzieci mo-

gły nakarmić zwierzęta, jak również głaskać i przytulać 

je. Bardzo ważną rolę w alpakoterapii odgrywa dotyk. 

Zabawy z alpakami, ich przytulanie i głaskanie, sprzyja-

ją rozluźnieniu i uspokojeniu. Kolejnym etapem wy-

cieczki była lekcja edukacyjna. Jej głównym celem było 

przybliżenie uczniom podstawowych informacje na te-

mat alpak. Dzieci dowiedziały się m.in. czy alpaki to 

lamy, skąd pochodzą i jakie zachowania są dla nich 

charakterystyczne. Opiekun zwierząt chętnie odpowia-

dał na różne pytania. Mogliśmy też kupić włóczkę przę-

dzioną na ręcznym kołowrotku, czapki, rękawiczki i 

skarpety. Wycieczka na długo zapadnie w pamięci 

wszystkich uczestników. 

 

Stanisława Hadaj 



10  

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

C. D. II WOJNA ŚWIATOWA I OKRES WYZWOLENIA  

WE WSPOMNIENIACH MIESZKAŃCÓW SĄSIADKI 

„Miesiąc maj 1944 roku, mam sześć lat. Część wspo-

mnień pamiętam doskonale, drugą część pamiętam z 

opowiadań rodziców. Chodzimy wieczorem modlić się 

pod figurę koło Gryby. Prowadzący modlitwę ubrany 

jest w białą komżę – służyła ona posługującym przy mo-

dlitwie. Po zmroku ludzie z trwogą patrzą na wschód, 

na łuny zbliżającego się frontu. Coraz częściej widać 

samochody z Niemcami, jadące na zachód. Główne siły 

niemieckie przejeżdżają przez wieś 20 i 21 lipca. Są to 

kolumny samochodowe i czołgi. Tabory konne wjeżdża-

ły do wsi od strony Rozłop głęboką drogą przy wałach 

(Grodzisko). Z uwagi na stan drogi i dużą pochyłość wo-

zacy niemieccy blokowali oba tylne koła drągami z lasu, 

ażeby móc bezpiecznie zjechać. Po zjechaniu drągi zo-

stawiali koło zabudowań Kowalskich, a następnie wyko-

rzystywali je na opał. O tym wydarzeniu opowiadał  mi 

Henryk Kowalski.  

 

Na czas pobytu Niemców we wsi, ludzie wraz z dobyt-

kiem uciekali w doły – krzaki otaczające wieś. W zabu-

dowaniach pozostawali jedynie dziadkowie. Do naszego 

dziadka wjechał na podwórek samochód z kuchnią polo-

wą. Po chwili przyprowadzili krowę, policzyli jej wiek 

po rogach, zabili ją i ugotowali grochówkę z polnego 

grochu. Częstowali dziadków. Następnie oficer przez 

tłumacza pytał, czy tymi drogami w kierunku Hoszni 

mogą przejechać czołgi. W tym samym czasie 

w ,,donicy” na wałach kilku partyzantów planowało 

ostrzelać jadące kolumny. Babka Szcześniaczka uprosiła 

ich, żeby tego nie robili, bo Niemcy spalą całą wieś. 

Posłuchawszy rady Szcześniaczki,  partyzanci skierowali 

się w stronę Zaburza, na tzw. Świniarki. Tam zrobili 

zasadzkę i ostrzelali uciekających Niemców. Jeden z 

nich został ranny, i za to Niemcy spalili tę Kolonię. 

Opowiadał mi o tym mieszkaniec Zaburza. W miejscu 

tym stoi obecnie obelisk ufundowany przez Koło ZBO-

WIT z Sąsiadki i z Zaburza.  

 

Na Przymiarkach przejeżdżające kolumny miały awarię 

i cały ciąg pojazdów zatrzymał się. Trwało to dość dłu-

go, duże zadymienie i bardzo duży strach dla mieszkań-

ców, co będzie dalej. Na szczęście kolumna ruszyła. W 

miejscu postoju pozostały podziurawione beczki po ro-

pie. Przejeżdżające kolumny osłaniały przed atakiem z 

samolotów działka przeciwlotnicze. Jedne były okopane 

na Muliskach (od strony Źrebiec), drugie zaś na Mulu za 

Grabowskimi przy Kusajowych drzewach.  W okopach 

tych w późniejszym czasie bawiły się dzieci i pastuchy 

pasące krowy. Rozmiary tych okopów były dość duże.  

 

Rolnicy zaczynali kosić żyto. Nad ich głowami, prosto 

na zachód, kilka razy dziennie przelatywał dwusilniko-

wy, duży samolot. Mówiło się, że wywożą cukier z fa-

bryki w Klemensowie. Widać  było pilota, a na ogonie 

siedział żołnierz z karabinem maszynowym. Od podmu-

chu śmigieł zboża kładły się do samej ziemi.  

 

Z przejeżdżającej kolumny czołgów zostało na zawsze 

dwa. Jeden na Kolonii za Źrebcami, zaś drugi na Zakrę-

ciu w Zaburzu. Osoby trudniące się kowalstwem co mo-

gły to odkręciły, a resztę zabrali Rosjanie celem przeto-

pienia. Pozostał również jeden niemiecki samolot na 

michalowskiej niwie, zestrzelony przez Rosjan. Ludzie 

chodzili go oglądać. We wraku znajdowały się szczątki 

pilota. Oglądający zastanawiali się nad wielkością kości 

człowieka po spaleniu. Miejsce to znajduje się na 

wzgórku za dzisiejszym CPN-enem.  

 

My w tym czasie siedzieliśmy w wąwozach Koszowca. 

Tam nocowaliśmy. Był też z nami nowo narodzony brat 

Władek. W domu pozostali tylko dziadkowie. Było tam 

wiele rodzin, niektóre nawet ze zwierzętami, z całym 

dobytkiem. W nocy wychodziliśmy na wzgórze i widzie-

liśmy wkoło pożary. Mówili: tam się pali Klemensów, a 

tam dwór w Mokremlipiu, dalej Gaj i Radecznica – bu-

dynki gospodarcze przy klasztorze. Za lasem widać było 

łuny pożarów, więc to pali się Gorajec, a pod Szperów-

ką - Świniarki. Ze wsi dali nam znać, że są już Rosjanie 

i możemy wracać do domu. Wracamy. A w domu jest 

pełna chałupa żołnierzy rosyjskich. Jeden z nich porwał 

na ręce to małe dziecko – mojego brata Władka – i za-

czął z nim tańczyć. Może także zostawił tam, gdzieś za 

Uralem, małe dziecko w domu. Nagle rozległy się takie 

odgłosy, jakby ktoś rzucał grochem o ścianę. Były to 

odgłosy broni maszynowej w czasie likwidacji zaskoczo-

nej grupy niemieckich żołnierzy w Mokremlipiu. Zginęło 

ich wtedy osiemnastu. Spoczywają na cmentarzu para-

fialnym w Mokremlipiu od strony Radecznicy. Dwudzie-

stu dwóch z nich dostało się do niewoli i w czasie mar-

szu spoczywali pod figurą (czy do któregoś z nich 

uśmiechnął się los i wrócił do domu????). Warto wspo-

mnieć jak zostali zaskoczeni. Pod lipską górą, pod za-

budowania Buczka, doszli Rosjanie i tam dwóch miesz-

kańców z Lipia poprowadziło ich, jeden od łąk spod gó-

ry, a drugi starym gościńcem. Niemcy zostali okrążeni i 

zlikwidowani przez zaskoczenie, a gromkie ,,Hura, hu-

ra” słychać było nawet u nas na podwórku. Żaden z Ro-

sjan w tym szturmie nie zginął. Osób podprowadzają-

cych nie ma już wśród żywych.  

 

W miejsce niemieckich kolumn zmotoryzowanych cią-

gną na zachód przez wieś Rosjanie. Na ,,Koszarach” – 

łąkach między Lipiem a Sąsiadką mają główne obozowi-

sko. Rozstawiają od strony Lipia cały rząd namiotów, w 

których mieszkają. Jest też dużo taborów konnych. Po 

siano dla koni chodzą na „Stawinę”, bo tam są stogi 

siana. Ludzie straszą ich, że bagna i się potopią, a oni 

na to: - a szto za ciort ich tam zdziełał? Przechodzące 

przez wieś oddziały wojsk idą zawsze ze śpiewem. Jesz-

cze dziś widzę taki obrazek przed oczami. Cztery pieski 

(raczej małe), łaciate ciągną na niziutkim wózku żoł-

nierza, a on siedzi i śpiewa Katiuszę. Widać tym pie-

skom było ciężko, bo mocno się w drogę zapierały. Dru-

gi obrazek: starszy już wiekiem żołnierz szedł z pola, 

(Część pierwsza ukazała się w kwietniowym wydaniu „Sekretów Wsi”) 



11 

„SEKRETY WSI” – Gazeta Regionalna - Gminy Sułów 

gdzie rosły warzywa, z burakiem cukrowym i po ko-

steczce kroił go i jadł. Obozowisko to było do jesieni.  

W przyszłym roku, po zakończeniu wojny, jak Rosjanie 

wracali do domu (ci, którym Opatrzność pozwoliła prze-

żyć) powstało takie samo obozowisko i było przez całe 

lato. Wracali już bogato. Spoczywali na koszarach. Go-

nili kilka dużych stad krów. Były tam również wyciele-

nia. Stada prowadzone były przez pastuchów na ko-

niach.  

 

Żołnierze chętnie zawierali przyjaźnie z mieszkańcami 

wsi. Mojemu wujowi proponowali nawet zakładanie 

winnicy na południowym stoku Ośniaka. W taborach 

również mieli bogato. Rozpoczął się handel wymienny. 

Towar za samogon. Wydarzył się również wypadek. Bu-

rza przewróciła topolę na jeden z namiotów i przeby-

wającemu w nim żołnierzowi złamała nogę. Był też i 

drugi. Pierwszego dnia po wkroczeniu do wsi, starszy 

rangą oficer z lornetką wjeżdżał na koniu na wały. Pod-

czas jazdy samoczynnie wystrzelił mu w kieszeni pisto-

let i zmarł. Koledzy znieśli go na dół. Jeden z nich  taki 

starszy, wąsaty sięgnął do kieszeni jego spodni i wyjął 

pistolet. Chwilę się zamyślił i powiedział: – a po szto Ci 

to było?. Był to pistolet niemiecki. Opowiadał mi o tym 

Władek Surmacz, obecny przy tym zdarzeniu. W tym, 

albo następnym roku, przyjechała do wsi matka tego 

Rosjanina, zobaczyć, gdzie zginął jej syn. Miejsce po-

chówku nie jest znane.  

 

Pod koniec lata przyjechało do wsi kilkanaście dużych 

samochodów i orkiestra. W zgrupowaniu tym było kilka 

sanitariuszek i zrobili w Kołconowej stodole (stała mię-

dzy Grabowskimi a Wroną) zabawę. Grali cały dzień, 

tańczył, kto chciał. Kilku chłopaków ze wsi jeszcze dłu-

gie lata po tym, wspominało, jak tańczyli w Kołconowej 

stodole z Ruskimi sanitariuszkami. Na drugi dzień z rana 

rozebrali namioty, spakowali sprzęt do samochodów. 

Kolumna była długa, przez całą wieś. Jako pierwsza 

ruszyła orkiestra i z marszem pojechali do domu. Czy 

dojechali wszyscy? Jak się pakowali, latałem między 

nimi. Jeden z nich wygrabywał słomę z miejsca, gdzie 

stał namiot. Zobaczyłem w niej malutki pistolet i po-

rwałem go, ale mi go odebrał. Powiedział: – Ot Tobie to 

nie nada.  

 

Zostały po nich wspomnienia, nazwa miejsca KOSZAR 

do dzisiaj jest używana. Żyje jeszcze grupka ludzi, któ-

rzy to pamiętają, może przeczytają moje wspomnienia 

i przypomną sobie te ciężkie, trudne czasy. Było smut-

no, ciężko, a niekiedy śmiesznie.  

 

Skończyła się wojna i mroczna okupacja niemiecka, a 

zaczął się czas odbudowy i budowy nowego ładu spo-

łecznego. Odbudowy kraju i odbudowy wsi. Plany rocz-

ne, kilkuletnie. Prognozy i założenia na przyszłość. Od-

budowa po takich zniszczeniach była i jest bardzo trud-

na”. 

 

Mieczysław Krukowski 

Stowarzyszenie  

„Grodzisko Sąsiadka - Dawny Sutiejsk” 

 

Adiustacja: Maria Godzisz 

 

ps. Okres powojenny w Sąsiadce w następnych nume-

rach. 
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Kącik kulinarny 

Smacznego! 

Przygotowała: Maria Godzisz 

ZUPA Z BOTWINY 

 

1 l wody, 2 pęczki botwiny, 3 skrzydełka drobiowe, 2 

marchewki, 1 pietruszka, 4 ziemniaki, 0,5 pęczka natki 

pietruszki, 2 łyżki śmietany 30%, kilka liści pora i sele-

ra, sól, pieprz.  

 

Skrzydełka umyć, liście pora i selera umyć, marchew i 

pietruszkę obrać i umyć. Wszystko gotować 30 minut w 

osolonej wodzie. Wyjąć włoszczyznę i  mięso. Botwinę 

umyć, buraczki obrać, pokroić w kostkę, liście i gałązki 

posiekać. Ziemniaki obrać, umyć i pokroić w kostkę. 

Dodać do bulionu buraczki oraz ziemniaki i gotować 20 

minut. Po tym czasie dodać gałązki i liście botwiny i 

gotować jeszcze 15 minut. Zupę przyprawić i wlać 

śmietanę, wymieszać i zagotować. Posypać umytą i po-

siekaną natką pietruszki, dodać pokrojoną w plastry, 

ugotowaną w bulionie marchew.  

KOPYTKA ZIELONE 

 

1,25 kg ziemniaków, 3 łyżki rozmrożonego, dobrze od-

ciśniętego szpinaku, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki 

mąki ziemniaczanej, 2 jajka, sól.  

 

Ziemniaki obrać, ugotować w osolonej wodzie, jeszcze 

ciepłe przecisnąć przez praskę. Wyłożyć je na stolnicę, 

dodać szpinak, 2 rodzaje mąki oraz jajka, posolić. Wy-

robić ciasto – powinno być miękkie, dające się łatwo 

formować. Podzielić je na części i na posypanej mąką 

stolnicy utoczyć z nich wałeczki grubości 1,5 cm. Lekko 

spłaszczyć je dłonią, pokroić w ukośne kawałki długości 

3-4 cm. W dużym garnku zagotować osoloną wodę. Ko-

pytka wkładać partiami na wrzątek, delikatnie zamie-

szać drewnianą łyżką. Po wypłynięciu gotować jeszcze 

1-2 minuty. Wyjąć łyżką cedzakową na półmisek. Poda-

wać z sosem pomidorowym. 

CIASTO Z MUSEM MALINOWYM 

 

3 jajka, 15 dag cukru,  2 cukry waniliowe, 10 dag mąki 

pszennej, 5 dag mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku 

do pieczenia, 50 dag malin, 2 małe torebki żelatyny, 

500 ml śmietany kremówki, 12,5 dag cukru pudru, 5 

dag mlecznej czekolady.  

 

Jajka wbić do salaterki i ubijać mikserem na wysokich 

obrotach przez minutę, dodając 5-6 łyżek wrzątku. Do 

masy jajecznej wsypać cukier i cukier waniliowy i ubi-

jać jeszcze przez ok. 2 minuty. Wymieszać obie mąki z 

proszkiem do pieczenia. Do masy jajecznej wsypać po-

łowę mąki z dodatkami i ucierać, aż masa będzie gład-

ka, dodać resztę mąki  i jeszcze raz utrzeć na gładką 

masę. Wyłożyć ciasto na wyłożoną papierem do piecze-

nia formę i wstawić do piekarnika nagrzanego na 200 

stopni na 12 -15 minut. Zaraz po upieczeniu wyjąć cia-

sto z piekarnika. Na stolnicy rozłożyć bawełnianą ście-

reczkę, posypać ją cukrem pudrem i wyjąć ciasto na 

ściereczkę.  

 

Przygotować mus malinowy: maliny zmiksować na puree 

(kilka odłożyć do dekoracji). Żelatynę wsypać do małe-

go garnuszka, zalać trzema łyżkami zimnej wody i zo-

stawić na 10 minut. Śmietanę ubijać przez 30 sekund, 

następnie wsypać cukier puder i resztę cukru wanilio-

wego i ubijać na gęsty krem. Żelatynę podgrzewać, 

mieszając, aż się rozpuści. Ostudzoną wlać do rozdrob-

nionych malin i delikatnie połączyć z bitą śmietaną. 

Wstawić do lodówki. Ciasto przeciąć na dwie części. Na 

dolną nałożyć dwie trzecie kremu i przykryć drugą war-

stwą ciasta, a na nią nałożyć cienką warstwę kremu. 

Posypać wiórkami czekoladowymi startymi ze schłodzo-

nej w lodówce mlecznej czekolady. Udekorować ciasto 

całymi malinami posypanymi cukrem.  
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HUMOR 

Kilka miesięcy temu zostawiła mnie żona. Od tego dnia 

gorzej sypiam, gorzej jem, schudłem, pojawiły się nie-

bieskie kręgi i worki pod oczami, góry nieumytych na-

czyń i niepranych ubrań. A wczoraj mój przyjaciel po-

wiedział mi: „Stary, przestań już świętować!”  

 

●   ●   ● 

 

Admirał przybył na okręt na inspekcję. Przychodzi do 

kabiny dowódcy. Dowódca polał. Trzy godziny porozma-

wiali o życiu marynarskim. Admirał podziękował i zszedł 

z pokładu. 

Kilka dni później dowódca otrzymuje raport z inspekcji: 

"Podczas kontroli gotowości bojowej niszczyciela 

"Bystryj" ujawniono poważne zaniedbania - i tu cała 

lista usterek od zęz i maszynowni po anteny, syf, kiła i 

mogiła. Dowódca się wkurzył, przeżywa. Zagonił załogę 

do roboty, sam siedzi, przeżywa. W końcu nie wytrzy-

mał, łączy się ze sztabem floty, prosi o rozmowę z ad-

mirałem. Udało się. Pyta: 

- Towarzyszu admirale, rozumiem, inspekcja to inspek-

cja, ma swoje prawa. Wszystkie wasze spostrzeżenia są 

trafne. Mam tylko jedno pytanie: kto donosi? Przecież 

cały czas siedzieliście u mnie w kajucie. 

- Oj synek, naiwny ty jesteś... Ja tym niszczycielem 

dowodziłem 20 lat temu, myślisz, że coś się zmieniło? 

 

●   ●   ● 

 

Trzy wampiry robią egzamin ze zmieniania się w nieto-

perza i wysysania krwi. Pierwszy zebrał trochę krwi, na 

co zapytał go egzaminator: 

- Skąd zdobyłeś tyle krwi? 

- Wyssałem z szyi tamtej kobiety 

Nadchodzi kolej drugiego. Drugi zebrał więcej krwi niż 

pierwszy, na co egzaminator pyta: 

- Skąd zdobyłeś tyle krwi? 

- Widzicie tamtą krowę? To od niej. 

Nadchodzi kolej trzeciego. Trzeci wraca cały we krwi, 

na co pyta egzaminator: 

- Skąd zdobyłeś tyle krwi? 

- Widzicie tamtą ścianę? 

- Tak 

- A ja nie widziałem.  

 

- Chcę oddać swoje stare ubrania głodującym. 

- Ktoś na kogo będą pasować na pewno nie głoduje.  

 

●   ●   ● 

 

- W jaki dzień urzędnik jest najbardziej pracowity?  
- W poniedziałek. Musi zerwać z kalendarza trzy kartki 

zamiast jednej.  

 

●   ●   ● 

 

W poszukiwaniu zbiegłego skazańca Interpol rozesłał 
zdjęcia przestępcy do wszystkich krajów UE. Zdjęcia 

wykonano z przodu, z lewego i z prawego profilu.  

Kilka dni później Interpol otrzymał odpowiedź od CBA: 

„Złapaliśmy facetów z lewej i z prawej, ale ten w środ-

ku jest nadal na wolności”.  

 

●   ●   ● 

 

W małej górskiej wiosce kilku turystów zagaduje bacę 

siedzącego przed domem. 

- Baco, a można w waszej wsi kupić gdzieś jakiś alko-

hol? 

- Można. 

- A gdzie konkretnie? 

- Widzicie ten kościółek, na środku wioski? 

- No, widzimy. 

- To oprócz kościółka wszędzie.  
 

●   ●   ● 

 

Ojciec pyta dorosłego syna:  
- I co ty zamierzasz kupić swojej Sarze na urodziny?  

- Łańcuch pereł.  

- Słyszałem, że ona marzy o Mercedesie...  

- A słyszałeś, gdzie można kupić sztuczne Mercedesy?  

 

●   ●   ● 

 

Barman do klienta: 

- Zawsze przychodzi pan z takimi fajnymi laskami, a 

wczoraj to żeś pan przyprowadził... 

- Sorry, rocznica ślubu. 
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