
„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 1 

SEKRETY  

Wsi... 

Niezależna Gazetka Regionalna 

Numer 3,  Lipiec 2013                                                   www.forum.sulow.pl

 

Od redakcji 

W związku ze zwiększającym się 
zainteresowaniem mieszkańców gminy naszą 
gazetką i częstymi pytaniami do naszej 
redakcji,  gdzie można nabyć „SEKRETY Wsi”. 
Informujemy że gazetka będzie dostępna u 
listonoszy oraz w wybranych sklepach oraz 
kioskach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą 
o wsparcie finansowe przez czytelników naszej 
gazetki,  zaznaczając że wszyscy którzy tworzą 
gazetkę pracują charytatywnie,  natomiast 
pieniądze potrzebne są na zakup materiałów i 
urządzeń niezbędnych aby gazetka mogła się 
ukazywać. Zachęcamy do współtworzenia 
gazetki i wysyłania artykułów i materiałów,  do 
20 każdego miesiąca. 

Adres e-mail: sekretywsi@wp.pl 
    Strona: www.forum.sulow.pl 

 

W tym numerze: 
 

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” str. 2 

Michalów miejscem powrotów  str. 8 

Wysłannicy nadziei  str. 11 

Z życia szkół  str. 12 

Kalendarz Imprez  str. 13 

Z życia OSP  str. 14 

Sport  str. 17 

Seta i galareta  str. 20 

Ciekawostki  str. 21 

Przygody Klemensa Kiszki  str. 22 

Humor  str. 23 

 

 

Orkiestra dęta 
„Świrki” 

Deszkowice 
Pierwsze 

 

  

 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 2 

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” 

Słowa piosenki Haliny Kunickiej potwierdzi każdy, kto przy okazji uroczystości państwowych czy też 

kościelnych słyszał potęgę dźwięku takiej właśnie orkiestry. Marsze wojskowe i patriotyczne pieśni 

a także oprawa mszy świętej w wykonaniu orkiestry dętej nie mają sobie równych i wywołują jeśli 

nie mrowienie na plecach to przynajmniej rytmiczne „wydeptywanie” rytmu przez słuchających. 

Nawet w kilka dni po koncercie czy mszy na której można było taką orkiestrę usłyszeć jeszcze w 

uszach brzmią donośne nuty tryskające z basów czyli tub basowych, waltorni, rogów, tenorów, 

klarnetów, puzonów, saksofonów, kornetów i trąbek a rytm bębna i ożywiające go czynele 

sprawiają że serca odbiorców biją żywiej, radośniej. W miejscu którym w którym żyję od urodzenia 

- tj. Deszkowice Pierwsze – historia wyryła też złoty rozdział zapisany nutami na wcześniej 

wymieniane instrumenty. Zapadłe w pamięć starszych mieszkańców piękne wesołe i barwione 

częstymi występami orkiestry z Deszkowic czasy  przybliżam dziś wszystkim tym którzy o 

„Świerkach” czy też jak mawiali starsi „Świrkach” słyszeli mało lub nie słyszeli w ogóle.    

Zaczęło się od muzykowania rodziny Poździków zwanych  „Świerkami” a w gwarze z okresu 

przedwojennego „Świrkami”. Pseudonim ten przylgnął do braci  Jana, Walentego i Andrzeja 

Poździków jeszcze przed II Wojną Światową, kiedy to po komasacji gruntów w roku 1937 obsadzili 

sadzonkami świerków swoje nowo zasiedlone działki przy szosie biegnącej z Sułowa do 

Szczebrzeszyna. Z relacji jednego z najstarszych obecnie mieszkańców Deszkowic p. Jana 

Pomarańskiego (84 l.) dowiedziałem się że Walenty Poździk jeszcze przed wojną grywał z rodziną 

Żuków z Michalowa a następnie założył zespół w składzie: 

1. Poździk Walenty – skrzypce, akordeon  

2. Kołodziejczyk Paweł – trąbka 

3. Kołodziejczyk Jan – tenor 

4. Lachowicz Wojciech – tenor i kontrabas 

5. Wiącek Antoni  

W takim składzie zespół grywał na potańcówkach, zabawach i weselach.  

Okres wojenny w historii zespołu niestety okryty jest tajemnicą - można się jedynie domyślać że ze 

względu na obecność okupantów, działalność zespołu została zawieszona, gdyż w tym czasie każde 

działania kulturalne napotykały na represje, a często za upowszechnianie polskiej kultury 

przychodziło nam- Polakom -płacić cenę życia. Po wojnie, po tym strasznym czasie prześladowań, 

wysiedleń, mordów całych wsi (Kitów, Sochy) i poszczególnych osób tylko za to, że  było się 

Polakiem, społeczność lokalna powoli wracała do normalnego życia. Powracano do opuszczonych 

domostw „zbierano się” ze świata - z obozów kaźni na Majdanku, w Zwierzyńcu, Zamościu, 

mężczyźni wracali z frontów całej II Wojny Światowej. Reaktywowano zespół po powrocie z wojska  

Walentego Poździka, który wyniósł ze służby w wojskowej orkiestrze w Zamościu doświadczenie z 

zakresu tworzenia szyku wojskowej orkiestry i musztry. Styczność z orkiestrą wojskową poszerzyła 

też umiejętności Walentego o grę na instrumentach dętych i ugruntowała w czytaniu i rozpisywaniu 

partii nut na poszczególne instrumenty. Bracia Walka  - Andrzej (wcześniej grający na skrzypcach) i 

Jan zaczęli muzykować wspólnie na instrumentach dętych  - Andrzej na basie inaczej tubie a Jan 

na saksofonie. Wokół umuzykalnionych braci zaczęli gromadzić się inni rozkochani w muzyce 

mieszkańcy Deszkowic, Źrebiec, Rozłop, Sułowa - głównie kilkunastoletni chłopcy chcący rozpocząć 

naukę gry na instrumencie. Wielkim problemem jak się okazało na powojenne czasy było 

pozyskanie instrumentów. Jak wspomina Feliks Godzisz z Rozłop część niezbędnych instrumentów 

udało pozyskać z przyzakładowej orkiestry działającej przy Cukrowni Klemensów, w której przez 

pewien czas Walenty Poździk był kapelmistrzem. Jednak stan techniczny ofiarowanych trąbek czy 
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waltorni pozostawiał wiele do życzenia. „Waltornia na której grałem - wspomina F. Godzisz – była 

poprzecierana, miała kilka otworów wielkości łebka od zapałki i większych. Można było taki 

instrument oddać do naprawy do Lublina gdzie była pracownia Górskiego zajmująca się renowacją 

ale kogo było stać na naprawę – radziliśmy sobie czasem w ten sposób że naklejało się łatki z 

papieru na rozgrzany lepik”. Część instrumentów przysłała Polonia z Ameryki Północnej, której 

korzenie sięgały deszkowickiej ziemi. Zza oceanu (wg. relacji Józefa Godzisza z Deszkowic) 

pozyskano m in. trąbkę, 2 klarnety, saksofon i bardzo dobre tureckie czynele. Tak przyszedł rok 

1957 kiedy to z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Deszkowicach powołano do 

życia Społeczne Ognisko Muzyczne. Grupa podlegała pod Wydział Kultury w Zamościu przy 

prezydium Powiatowej Rady Narodowej, którego dyrektor Borowski pochodzący z Kotlic przekazał 

na potrzeby orkiestry - nowe instrumenty. Wg. relacji Józefa Kuranca - w imieniu Komitetu 

Rodzicielskiego podejmującego zobowiązanie, że instrumenty zostaną odpowiednio wykorzystane 

dokument podpisali Kuranc Tadeusz i Misiarz Jan z Deszkowic. Od tego momentu szeroka droga do 

muzykowania stała otworem dla wszystkich chętnych, gdyż łącząc wszystkie trąbki klarnety i inne, 

udało się skompletować zestaw muzyczny dla 34 osób. 

Znakomitym nauczycielem, kapelmistrzem - dyrygentem został Poździk Walenty, później jego brat 

Poździk Andrzej.  Uczniowie - mimo tego, że większość z nich pracowała w swoich gospodarstwach 

rolnych, niekiedy dodatkowo w pobliskich urzędach, zakładach pracy lub uczyła się w szkole 

podstawowej – 

przystąpili do prób z 

wielkim zapałem. Na 

efekty nie trzeba było 

czekać długo, gdyż od 

października 1957r., 

w którym rozpoczęto 

szerokie działanie 

orkiestry już na 

1 maja 1958r. 

deszkowscy muzycy 

dali pierwszy koncert 

przed szkołą w 

Michalowie gdzie odbywały się 

uroczystości gminne.   

Rok później w 1959 - brali udział 

w pochodzie pierwszomajowym w 

Szczebrzeszynie. Na uroczystości z 

Deszkowic do Szczebrzeszyna 

orkiestra chodziła pieszo. Niosąc 

ze sobą instrumenty szli „gęsiego” 

tj. jeden za drugim ścieżką 

ciągnącą się wzdłuż szosy, gdyż 

stan nawierzchni drogi był tak 

fatalny, że rowerem nie dało się 

jechać a co dopiero iść z ciężką 

tubą czy bębnem albo czynelami. 

„Trzydziestu chłopa idących jeden za drugim -śmiesznie to wyglądało”- wspomina Feliks Godzisz. 
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Czasem do nas dołączali muzycy z Sułowca i wtedy pochód rozciągał się jeszcze bardziej. Gdyśmy 

tak szli to przecież nie tylko sami tylko inni ludzie (nie grający w orkiestrze) a też idący na odpust 

czy 1. maja, chcieli często nam pomagać - bo instrumenty były ciężkie - i słyszało się: „Daj, teraz 

ja troche poniese ci te trąbe albo bęben”- ludzie byli nam życzliwi. 

Próby odbywały się w szkole w Deszkowicach Pierwszych (pod szosą) przeważnie w niedzielę a 

przed świętami majowym czy lipcowym były już częściej „na tygodniu”. Obaj muzycy Józef i Feliks 

Godzisz zgodnie opowiadali o próbach musztry i maszerowania w szyku które to ćwiczono na szosie 

Sułów – Szczebrzeszyn. „Czasem z muzyką na takiej próbie szło się aż do Sułowa, ćwiczyło się 

zwroty i nawroty. Walek dyrygował i komenderował bo znał to wszystko z wojska” 

Dzięki uprzejmości Eugeniusza Zabiciela - prowadzącego od 1996 roku Kronikę OSP Deszkowice 

Pierwsze- możemy dziś oglądać zdjęcia orkiestry, które dociekliwy kronikarz gromadził przez 

lata i poświęcił też rozdział w swej - godnej uwagi – pracy, a oto kilka akapitów z jego opisu:  

„Grupa muzyków „Świrki” występowała w Zamościu w przeglądzie orkiestr w konkurencji z 

wojskową i tartaczną. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była bardzo pozytywnie 

oceniana i liczono się z nią nie tylko w powiecie ale i województwie na co dowodem było 

zaproszenie na otwarcie kanału Wieprz - Krzna aż do powiatu lubartowskiego. Zespół dawał 

prezencje tam gdzie był proszony i gdzie wymagała tego potrzeba – uroczystości kościelne, 

strażackie, wesela, zabawy, pogrzeby itd.  

„Orkiestra koncertowała na różnych uroczystościach: 1. maja, 22. lipca, dożynkowych, 

wmurowaniu kamieni węgielnych pod rozpoczęcie budowli jak również otwarcie zakończonych. 

Basista Misiarz Jan syn Wincentego wspominał: <<Byliśmy w Podlesiu koło Lubartowa na 

otwarciu Kanału Wieprz – Krzna, w uroczystościach uczestniczyła również orkiestra wojskowa.  I 

sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka przemawiał ok. 2 godzin. W ocenie lokalnej społeczności 

orkiestra nasza wypadła lepiej od wojskowej.>> Muzyk nie pamiętał dokładnej daty, należy 

przypuszczać, że był to 1961 rok, ponieważ w tym terminie ukończono budowę najdłuższego 

kanału wodnego w Polsce.” 

 

Tak pięknie opisał  to Eugeniusz Zabiciel z Deszkowic któremu jeszcze raz podziękować 

pragnę za  udostępnienie zdjęć do artykułu. Dzięki niemu uzyskałem też większą część 

nazwisk z poniższej listy członków orkiestry, a które uzupełniłem jeszcze o kilkanaście po 

rozmowach z Józefem Godziszem i Feliksem Godziszem, Janem Pomarańskim, Józefem 

Kurancem i Leonardem Chwiejczakiem. 

CZŁONKOWIE SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO  

NA TERENIE GMINY SUŁÓW (oraz ci którzy grywali w orkiestrze przez cały okres jej istnienia) 

1. Poździk Walenty – kapelmistrz (skrzypce, 

akordeon) 

2. Poździk Andrzej – późniejszy kapelmistrz 

(skrzypce, bas) 

3. Poździk Jan – saksofon 

4. Bartnik Marian (Źrebce) – werble i perkusja 

5. Rabiński Michał – bęben, perkusja 

6. Rabiński Henryk – trąbka 

7. Kuranc Leon – tenor 

8. Bełkot Leonard – tenor 

9. Kuźma Jan (Bożek) – tenor 

10. Wilk Bolesław (Sułów) – klarnet 

11. Siemczyk Tomasz – klarnet 

12. Lachowicz Adam – trąbka 

13. Kołodziejczyk Bronisław – tenor, puzon, bas 

14. Kołodziejczyk Bolesław – tenor 

15. Kuźma Stefan (Bożek) – klarnet 

16. Siemkowicz Antoni (Rozłopy) – klarnet 

17. Siemkowicz Zdzisław – werble 
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18. Zając Marian (Kulików) – klarnet, tenor, 

saksofon 

19. Jarosz Bolesław (Rozłopy) – klarnet 

20. Bis Józef – tenor, trąbka 

21. Kobylarz Mieczysław – alt 

22. Bartnik Fryderyk (Źrebce) – klarnet, saksofon 

23. Stańczyk Leon (Źrebce) – alt 

24. Mazurek Czesław (Źrebce) – alt 

25. Kiecana Mieczysław (Źrebce) - klarnet 

26. Pomarański Józef (Kubuszek) – trąbka 

27. Pomarański Stanisław (Kubuszek) – bęben 

28. Bartnik Jan (Hopajdana – Źrebce) – czynele 

29. Bubiłek Bronisław – alt 

30. Kwiatkowski Jan (Kol. Rozł.) – trąbka 

31. Kwiatkowski Edward – bas 

32. Malec Edward – trąbka 

33. Kuźma Teofil – czynele 

34. Bartoszczyk Adam – alt 

35. Lipski Feliks – tenor 

36. Misiarz Jan (Wicków) – bas 

37. Godzisz Feliks (Rozłopy) – trąbka, waltornia 

38. Godzisz Stanisław – klarnet 

39. Godzisz Józef (Deszkowice) – trąbka 

40. Godzisz Józef (Rozłopy) – trąbka  

41. Misiarz Władysław (Klakla) – trąbka 

42. Bubieło Stefan (Panek) – werbel 

43. Stańczyk Tadeusz – werbel 

44. Bereza – klarnet lub trąbka 

45.  Poździk Wiesław (młody „Świrek”) – trąbka 

46. Poździk Tadeusz (syn Andrzeja „Świrka”) – 

trąbka 

47. Poździk Władysław – trąbka 

48. Sierkowski Tadeusz – tenor 

49. Bartnik Czesław (Źrebce) – alt 

50. Bubiłek Leonard – alt 

51. Kuźma Bolesław – alt 

52. Kuźma Marian - trąbka  

53. Kobylarz Józef syn Marcina – bas 

54. Garbaty Gustaw z „Podborka” – bas, puzon 

55. Bober Czesław – kornet 

56. Bubieło Feliks – bas 

57. Żuk Jan – bas 

58. Żuk Ryszard - trąbka 

59. Abraszko Jan (Rozłopy) – alt 

60. Abraszko Marian s. Jana – trąbka 

61. Jarosz Bolesław (Rozłopy)  – klarnet 

62. Siemkowicz Antoni (Rozłopy)  – klarnet  

63. Szyduk Marian (Sułów) – tenor 

64. Walas Jan (Sułów) – klarnet 

65.  Paprocki Jan (Kol. Sułów) – trąbka 

66. Kulasza Jan (Sułowiec) - klarnet 

67. Magryta Józef (Rozłopy) – waltornia  

 

Powiększony format fot. ze zbioru Godzisz Józef syn Stanisława. Koncert orkiestry 

dętej „Świrki” przed Szkołą Podstawową Deszkowice – „pod szosą” w dniu 12 lipca 

1958 r.  

Siedzący przy bębnie,od lewej: 1. Bubieło Stefan (Panek) – werbel 2. Bartnik Marian – bęben 3. Stańczyk 

Tadeusz – werbel. Siedzący drugi rząd od lewej: 1. Poździk Jan (Świrek) – saksofon 2. Kiecana Mieczysław 

– klarnet B. 3. Wilk Bolesław – klarnet B. 4. Bartnik Fryderyk – klarnet S. 5. Bereza – klarnet lub trąbka. 6. 

Poździk Wiesław (młody Świrek) – trąbka. 7. Poździk Walenty (Świrek) – kapelmistrz, dyrygent. 8. 

Pomarański Józef (Kubuszek) – trąbka II. 9. Kwiatkowski Jan – trąbka. 10. Godzisz Józef – trąbka. 11. 

Poździk Tadeusz (syn Andrzeja Świrka) – trąbka. 12 Bubiłek Bronisław – trąbka.  

Stojący trzeci rząd od lewej: 1. Bełkot Leonard – tenor. 2. Kuranc Leon – tenor. 3. Lipski Feliks – tenor. 



„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 6 

 4. Sierkowski Tadeusz – tenor. 5. Bartnik Czesław (Źrebce) – alt. 6. Bubiłek Leonard – alt. 7. Stańczyk Leon 

(Źrebce) – waltornia 8. Kuźma Bolesław – alt.  Stojący od lewej, od szkoły, ostatni rząd: 1. Poździk 

Andrzej (Świrek) – bas. 2. Godzisz Feliks (Rozłopy) – trąbka 3. Kwiatkowski Edward – bas. 4. Misiarz Jan 

(Wicków) – bas.  

Przedstawieni na zdjęciu dotrwali do końca  trzyletniej nauki zdając końcowy egzamin 

przed Komisją Egzaminacyjną i otrzymując świadectwa ukończenia Społecznego Ogniska 

Muzycznego. Niewykluczone, że w posiadaniu wspomnianych świadectw byli muzycy nie 

będący na zdjęciu- jak wspomina Józef Godzisz. „ 

Tak piękną inicjatywę 
utrzymano przez ponad 
dwadzieścia lat. Niestety 
czas wykruszał szeregi 
muzyków, osłabiał siły. (Na 
zdj. po prawej pożegnanie 
Jana Poździka 1975r.)  

Ostatni raz orkiestra 
zagrała w 1983 roku na 
dożynkach gminnych. 
Zdjęcie poniżej. 

 Od tego okresu rozpoczęły 
działalność kilkuosobowe zespoły 
grające przy okazji ślubów i zabaw.  
Część muzyków nie chcąc zatracić 
wypracowanej umiejętności, zasiliła 
orkiestry w Szczebrzeszynie i Zaburzu, 
gdyż miłość do muzyki raz 
doświadczona pozostaje na całe życie. 
Często przekazywana jest kolejnym 
pokoleniom z ojca na syna czego 

żywymi przykładami są: Marian Kuźma – dwóch synów gra w orkiestrze w Szczebrzeszynie, tak 
samo Henryk Pańczyk – syn także gra w tej samej orkiestrze. Dwóch synów nieżyjącego już 
Andrzeja Poździka („Świrka”) Tadeusz i Wiesław od kilkudziesięciu lat już grają w zespole 
„Lubartowiacy” – Tadeusz jest kierownikiem muzycznym zespołu. Przykładów kontynuacji 
tradycji muzycznych „po Świrkach” znalazłem podczas zbierania materiałów do artykułu tak 
wiele, że na pewno do nie jednego z nich szerzej powrócimy w kolejnych numerach gazetki. 

„Muzyka łagodzi obyczaje” przyjęło sie mówić za Jerzym Waldorffem - autorem tego 
powiedzenia. Nie on pierwszy jednak ujął tę prawdę w słowa ale uczynił to już w IV. w przed 
naszą erą jeden z dwu geniuszy mających wpływ na dzieje ludzkości – Arystoteles- mówiąc : 
”Muzyka wpływa na uszlachetnianie obyczajów”. Z  jednym a tym bardziej drugim 
powiedzeniem nie można się nie zgodzić? Muzyk jest wspaniałym przykładem obowiązkowości, 
pilności, solidności, wrażliwości i pracy nad sobą i swymi słabościami a wszystkie te cechy 
wpływają na sposób kontaktów z otoczeniem. Jest to zatem zestaw cech charakteru które bez 
wątpienia można nazwać szlachetnością. Zatem muzykowanie jest ustawiczną pracą nad sobą, 
nad polepszaniem siebie ale nie tylko siebie, lecz ludzi którzy słuchają muzyki i otwierają się na 
nią, stają się wrażliwi na piękno. Poczucie piękna kultury w ostatnich latach jest coraz mocniej 
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spłycane i sprowadzane do poziomu telewizyjnej rodziny Kiepskich czy też wulgarnych 
programów rozrywkowych i niewybrednych skeczy kabaretowych. Taką „kulturą” teraz usiłuje 
się nasze społeczeństwo „wychowywać” na „Europejczyków” bez poczucia więzi z rodzimymi 
wartościami i tradycjami a tym bardziej z miejscem w którym mieszkamy, z ludźmi których 
mamy obok siebie. Sączy nam się z telewizorów czy radia albo Internetu powoli ale 
nieprzerwanie opinię o Polakach którzy są nieudacznikami, bez pomysłu na życie, ciągle 
narzekającymi i szukającymi raju za granicą. Często słyszy się o tym że Polak nie może niczego 
zrobić dobrze a gdy nawet dostanie dwie kulki to jedną zepsuje a drugą zgubi. Czy jest to 
rzeczywisty obraz? Czy przed zainstalowaniem w domach telewizorów nie byliśmy innym 
Narodem??? Z powoli odkopywanej historii naszych miejscowości wyłania mi się zdecydowane 
zaprzeczenie wmawianej nam opinii o naszej beznadziejności jako Narodu. Odsłoniwszy tylko 
niewielką część naszych nie tak dawnych dziejów przebija przez nie obraz wspólnoty ludzi 
pięknych duchem, bezinteresownych, pragnących dobra wspólnego, wrażliwych na piękno, 
korzystających z dziedzictwa poprzednich pokoleń i to dziedzictwo podtrzymujących, ludzi 
wesołych, żartobliwych, pomysłowych i inicjatywnych. Mimo braku maszyn na polach i 
elektrycznych urządzeń domowych ludzie mieli i zrobione w polu na czas i porządek w obejściu i 
zostawało jeszcze czasu by pobawić się wspólnie na spotkaniach z kulturą którą sami tworzyli w 
szkołach, świetlicach czy remizach.   Czegóż nam dziś brakuje by być takimi???   Wyjęcia wtyczki 
telewizyjnej nie z kontaktu a z głowy! Nie myślenia „telewizorem, radiem lub Internetem” tylko 
własnym umysłem ubogaconym o doświadczenia starszych pamiętających czasy „bez światła i 
traktora” ale wesołe. Znajdźmy czas na rozmowy zaczynając od umocnienia domowych więzi z 
dziadkami czy rodzicami stopniowo rozszerzając swe kontakty na starszych ludzi z sąsiedztwa. 
Starsi ludzie – tak teraz źle postrzegani jako ciężar i koszt – są nieocenionymi skarbnicami 
wiedzy o dziejach naszych małych ojczyzn. Zapuśćmy w tę naszą ukochaną ziemię głęboko 
korzenie ducha i tożsamości narodowej a na mocnym korzeniu i krzepkiej łodydze moralnych 
obyczajów niech wyrasta owoc dumy. Dumy z wielkości i bogactwa kulturowego oraz 
historycznego własnego narodu, dumy z bycia Polakiem, Polakiem - Deszkowiakiem, Polakiem – 
Sułowiakiem, Polakiem - Michalowiakiem …. Nie dajmy się wpędzić w poczucie niższości tylko z 
racji zamieszkania, bo przykład naszych ojców i dziadków woła do nas o podnoszenie głowy 
wysoko i tworzenia -tak jak Oni -dzieł pięknych i użytecznych dla całej gminnej braci. 

 

Kończąc artykuł chciałbym zapytać  ludzi młodych i wszystkich czujących się młodo: może 

jest szansa by tak jednoczącą społeczność inicjatywę reaktywować?  Czy znalazło by się po kilka 

osób z miejscowości chcących razem spotykać się i kultywować naszą przebogatą tradycję? 

Dobrym przykładem na sens powołania do życia orkiestry jest 10. już przegląd Młodzieżowych 

Orkiestr Dętych w Zwierzyńcu, który powstał z inicjatywy tylko jednej osoby tj. Jana Sochy – 

nauczyciela z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Orkiestra 

prowadzona przez niego skupia młodych, chętnych ludzi i daje szansę  szerszego rozwoju, do 

wyjazdów na  spotkania w całej Polsce a nawet i za granicę, gdyż od kilku lat na przeglądy 

przyjeżdżają orkiestry z Węgier, Białorusi, Ukrainy i Włoch a Polacy jeżdżą z rewizytą. 

Młodzieżowe orkiestry dęte istnieją też w naszym powiecie prócz Zwierzyńca- w Białowoli i 

Łabuniach więc pomysł nie jest ani nie na czasie, ani odosobniony. Można życie przeżyć płytko, 

łatwo i bez angażowania się w cokolwiek jednak czy będzie to życie pełne i piękne? Powołując 

się na błogosławionego Jana Pawła II poddam pod rozwagę słowa skierowane właśnie do 

młodych: „Musicie od siebie wymagać - nawet gdyby inni od Was nie wymagali!” 

(Autor: Tomasz Jaworski) 
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Cudze chwalicie swego nie znacie. 

Wszystkim ludziom mojego życia poświęcam. 

 

Michalów – miejscem powrotów. 

Muszę czasem wyjechać do swojej wsi,  do Arkadii mojego dzieciństwa. Muszę w nią 
wejść. Nie zastąpi mi tej potrzeby pobyt w innych miejscowościach. Tylko w krajobrazie swojej 
wsi widzę twarze i ręce bliskich mi ludzi,  którzy już odeszli,  a tu mieszkali,  tu się śmiali,  tu 
spacerowali. Tam najlepiej widzę przepływ czasu,  który tyle pozmieniał,  tyle poburzył,  tyle 
pobudował. Michalów jest dla mnie najpiękniejszym zakątkiem na świecie,  a każde z nim 
spotkanie to smuga jasności. Jest krajem mojego dzieciństwa,  z którego jak z czakramu czerpię 
siły. Tu się urodziłam,  wychowałam,  wykształciłam,  zapuszczając głęboko korzenie miłości. 
Michalów położony jest na rdzennych terenach Polski w Małopolsce,  w środku Wyżyny 
Lubelskiej,  w środku Padołu Zamojskiego. Dzieli się na: Zespół Pałacowo – Parkowy - 
Klemensów,  folwark,  a po 1945 roku przemieniony na Państwowe Gospodarstwo Rolne,  a 
następnie wieś,  przylegającą do parku i rozłożoną po dwu stronach Wieprza oraz dwie kolonie,  
jedna w polu,  a druga przy szosie do Deszkowic. Na mapach miejscowość ta nosi nazwę 
Michałów,  starzy ludzie i legenda głosi,  jakoby nazwę miejscowości wzięto od dużej ilości 
mężczyzn o imieniu Michał,  zamieszkujących tę wieś. Ruiny wielkiej murowanej piwnicy z 
cegły,  znajdującej się obok skrzyżowania dróg,  na granicy między parkiem,  a wsią świadczą,  
że była tu karczma i tędy prowadził historyczny szlak,  wiodący od Morza Czarnego,  od Kijowa 
przez Włodzimierz Wołyński,  Gródek nad Bugiem,  Czerwień do Szczebrzeszyna odległego o 
6km.  

 Źródła historyczne podają,  iż w roku 1377 wieś Michałów była własnością księcia ruskiego 
Dymitra,  później Prota,  przez wiele lat przechodziła z rąk do rąk,  wreszcie hetman Jan 
Zamojski wykupił ją 19 czerwca 1593 roku od podupadających Czarnkowskich,  jako zastaw u 
Marcina Leśniowskiego. Sąsiadującymi miejscowościami są Deszkowice,  Rozłopy,  Bodaczów 
Wielącza tzw. Komasacja,  Cukrownia – Klemensów. Najbliższe miasta to Szczebrzeszyn – 6 km,  
Zamość – 20 km,  Biłgoraj – 40 km. W każdym razie jest to wieś słowiańska,  lechicka,  rodziła 
się i żyje w całej rodzinie wsi,  tworząc razem organizację administracyjną,  wchodzącą w skład 
gminy Sułów z ośrodkiem w Szczebrzeszynie. Na urok tego zakątka składa się Zespół Pałacowo – 
Parkowy o powierzchni 300 ha z rezydencją Zamojskich z XVIII wieku,  która jest siedzibą 
rodową. Pałac z dwoma skrzydłami zbudowano w 1742 roku koło wsi Michalów,  położonej 
wówczas wśród lasów,  należących do Ordynacji Zamojskiej,  na polecenie Teresy Zamojskiej,  
według projektu Jana Andrzeja Bema,  a muratorem był Jan Columbani. 

 Z kolei w latach 1808 – 1814 na polecenie Stanisława Kostki Zamojskiego przebudowano 
pałac w stylu klasycystycznym pod kierunkiem Henryka Ittara,  wybitnego architekta,  a później 
pracę kontynuował Henryk Marconi,  który w latach 1827 – 1828 przebudował fasadę pałacu. 
Obok pałacu wzniesiono też budynek oranżerii,  w której jeszcze za moich czasów,  gdy byłam 
dzieckiem,  rosły cytryny i pomarańcze. 
W roku 1837 pałac poddano kolejnej 
przebudowie według projektu 
Halaburda. 

 Pod koniec XIX wieku odnowiono 
pałacowe wnętrza i pobudowano taras 
od strony ogrodowej,  a naprzeciw 
sadzawkę z fontanną,  która podlewała 
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gazony kwiatowe i trawniki. Wraz z pałacem,  usytuowanym na wzgórzu zbudowano stajnię,   
wozownię maneż,  czyli dawną ujeżdżalnię,  kurnik,  bażanciarnię,  a w pobliżu wozowni 
jednopiętrowy dom z mieszkaniami dla oficjalistów na piętrze i pralnią na parterze. Dla 
pracowników żonatych mieszkania dwupokojowe z kuchnią,  a dla kawalerów pojedyńcze 
pokoje. O jakieś 700 – 800 m od głównego budynku znajdowały się stare i nowe oficyny,  w nich 
dwu i trzypokojowe mieszkania dla pracowników z rodzinami,  wszystkie skanalizowane i 
zelektryfikowane. W późniejszym czasie i w różnych miejscach w dość dużych odległościach 
wzniesiono od strony wsi mały pałacyk zwany „Białą Oficyną” dalej „Nowy Domek” w głębi 
parku „Domek Strzelca”,  budynki mieszkalne,  a przy trzech głównych bramach wjazdowych 
domki wrotne od strony Bodaczowa i Michalowa,  mieszkali tam pracownicy,  którzy otwierali i 
zamykali bramę,  ostatnią rodziną byli Karczyńscy.  

 Razem z budową pałacu 
założono ogród w stylu 
włoskim na powierzchni 26 
hektarów,  którego autorem 
był Tomasz Antoni Zamojski. 
Równocześnie z ogrodem 
pałacowym powstał „Ogród za 
Murem” o charakterze 
użytkowym,  do którego 
wchodziło się przez bramę. 
Tam był budynek piętrowy dla 
ogrodników i pracowników 
biurowych oraz szklarnie,  
ogrody warzywne,  sady,  

ogrody kwiatowe,  winnice,  
szkółki drzew owocowych. W 
pałacu istniała cała 
infrastruktura gospodarcza,  
lokaje usługiwali do stołu,  
ostatnimi,  których znam byli 
Stanisław Hoczyk,  Jan Nalej,  
Rzemiłko,  natomiast 
ogrodnicy Mathan później 
Kurantz kierowali pracami w 
oranżerii,  szklarniach,  w 
sadzie,  w ogrodach 
warzywnych i szkółkach drzew 
owocowych,  a strzelec Kuźma 
opiekował się zwierzyną w parku i dostarczał ją na stół,  Jan Loc był kierowcą,  Jan Berdak 
kowalem,  (mój dziadek) podkuwał konie i naprawiał bryczki,  a elektrownią wodną kierował 
Antoni Krygier,  Antoni Skowron (od 1926r),  Feliks Kieloch,  a pracownikami byli Bolesław i 
Stanisław Krygier,  J. Kolano i Michał Malec. Wiele osób pracowało w pralni,  prasowalni,  w 
kuchni,  w ogrodzie,  przy koniach i innych zajęciach. Autorem parku w stylu angielskim w 
latach 1810 – 1813 był Jung. Park ma malowniczo ukształtowany teren,  są wzgórza i doliny. Na 
najwyższym wzgórzu jest pałac,  na innych,  jak pamiętam,  były np. na Babiej Górze 
cementowe ławki i kwiatowy ogródek. Drzewa,  prawdopodobnie 200 gatunków,  rosną w 
klombach,  otoczonych ozdobnymi krzewami,  a dookoła rozciągają się dywany trawników. 
Okazy parosetletnich dębów były odsłonięte,  by całą potęgę tego króla drzew można było 
podziwiać. Większe skupiska pięknych modrzewi zostały tak wkomponowane w klomby,  jakby 
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tam same wyrosły. Różne gatunki sosen,  czy świerków,  przegrodzone były czerwonymi lub 
zwykłymi bukami. Stały też tam wiązy,  które szły w zawody z jodłami o wysokość,  a na 
miejscach otwartych rozparte ogromne lipy przedzielone czerwonym klonem. Najpotężniejsze i 
najwyższe,  rosnące pojedynczo były tzw. amerykanki,  czyli sosny amerykańskie,  trzymały się 
długo,  ale już padły. Na terenie parku znane są dotąd dwie aleje lipowe,  przed pałacem od 
strony ogrodu,  gdzie były ławki,  fontanna,  kwiaty,  trawniki często koszone i najdłuższa aleja,  
od bramy,  od strony wsi poprzez tzw. „Cygankę” do samego pałacu,  to aleja platanowa,  
pozostało po niej tylko kilka drzew. Ponadto dróżki i alejki wiły się po całym parku,  który był 
ogrodzony siatką,  a wchodziło się przez bramy i furtki,  od strony Bodaczowa,  ozdobną bramą 
żelazną,  a od strony Michalowa drewnianą. Obecnie,  kiedy spaceruję znanymi alejami parku,  
przypomina mi się moje dzieciństwo i młodość. Znałam tu każde miejsce i zostawiłam tu siebie. 
Na cienistych polanach wspólnie z koleżankami i kolegami przygotowywałam się do matury,  tu 
uczestniczyłam w nabożeństwach,  zabawach,  spacerach. To był i jest zaczarowany ogród 
mojego dzieciństwa. 

 Ale przyszedł okres ciężki dla wszystkich,  we wrześniu 1939 roku żołnierze Armii 
Czerwonej ograbili pałac z wartościowych dzieł sztuki. Po wycofaniu się sowietów w 1941 roku 
wkroczyli Niemcy. Stacjonował tu sztab Wehrmachtu,  którym dowodził generał Schobert. W 
czasie II wojny światowej,  spośród okolicznych wiosek jedynie Michalów nie był wysiedlony,  
dlatego też ukrywali się tu ludzie z różnych wsi. Po wyzwoleniu w 1945 roku,  i po pożarze w 
Radecznicy,  do pałacu wprowadziły się siostry franciszkanki. One prowadziły Dom Dziecka dla 
sierot,  których rodzice zginęli w czasie wojny. Zajęły się też hodowlą bydła,  oraz prowadziły 
ogród,  sprzedając różne warzywa i owoce. Część pałacu oraz oranżerię przekształciły w dwie 
kaplice,  w których ksiądz franciszkanin Jan Ryba odprawiał nabożeństwa o godzinie 600 w 
kaplicy pałacowej,  a o 900 i o 1100 w kaplicy po oranżerii. Odtąd ludzie z Michalowa,  Deszkowic 
i Bodaczowa mieli blisko do kościoła. Również w jednym pawilonie pałacu powstał Zakład 
Specjalnej Troski dla kobiet. Od wyzwolenia Zespół Pałacowo Parkowy podlegał Ośrodkowi 
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie. Dzięki staraniom ostatniego ordynata,  Jana 
Zamojskiego,  odnowiono zniszczone budynki,  aleje wysypano grysikiem,  próbowano całą 
posiadłość ogrodzić siatką. Parę lat temu zakonnice musiały opuścić pałac,  a Dom Specjalnej 
Troski dla Kobiet przeniesiono do Tyszowiec. Opuszczony pałac czeka na następnego właściciela. 
Czy będzie nim Marcin Zamojski,  potomek rodu,  nie wiadomo.  
Zabytkową częścią Michalowa są także resztki dawnego folwarku Jana Zamojskiego,  a obecnie 
Marcina Zamojskiego. Folwark ten należał do administracji pięciofalowego klucza,  oddalonego o 
1300m od pałacu,  usytuowanego przy drodze,  wiodącej do Cukrowni Klemensów. Dzielił się na 
pałacyk z biurami i mieszkaniami dla zarządcy i urzędników,  otoczony gazonami kwiatowymi,  
drzewami,  trawnikami i ogrodem warzywnym ze szklarniami. Teren był oddzielony od wsi i 
folwarku siatką z bramą wjazdową na murowanych słupach. Wewnątrz folwarku znajdowały się 
stajnie,  obory,  chlewnie,  spichlerze,  magazyny,  kuźnie,  wozownie. Blisko pałacyku zarządcy 
znajduje się jeszcze dotąd parterowy,  murowany budynek z obszerną izbą i sceną,  zapewne 
przeznaczony był na zabawy i wesela,  a następnie służył jako świetlica,  gdzie wyświetlano 
filmy,  odbywały się też zebrania.  W dali obok drogi były czworaki,  dotąd zachowały się tylko 
dwa. Tam mieszkali fornale oraz czeladź,  pracownicy najczęściej polowi. Rządcami w folwarku 
w Michalowie byli: Zarzycki,  Grabkowski a później Paul. Oni kierowali majątkiem i kontaktowali 
się z hrabią. Do pomocy mieli gumiennych,  polowych i stróżów,  którzy spełniali rolę 
ekonomów. 

Kontynuacja w następnym numerze. 

(Autor: Irena Malec Iwańczyk) 
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WYSŁANNICY NADZIEI. 
 

 Życie stawia przed nami codziennie 
niezliczoną ilość wyborów i konieczność 
podejmowania decyzji,  jest to niewątpliwie 
przywilej wolnego człowieka,  ale i wielka 
odpowiedzialność przed własnym sumieniem 
i przed innymi ludźmi. Każdy z tych wyborów 
dotyczących naszej osoby prędzej czy 
później wpływa na życie innych ludzi,  
żyjemy przecież w społeczności. Przy 
podejmowaniu decyzji kierujemy się 
własnym dobrem  oraz dobrem najbliższych 
nam osób,  jest to zrozumiałe i oczywiste 
tyle że nie różnimy się w tym od świata 
roślin i zwierząt,  tam również trwa 
odwieczna walka o przetrwanie i zawsze 
zwycięża silniejszy lub sprytniejszy. Wynika z 
tego że przynależność do gatunku ludzkiego 
zobowiązuje do czegoś więcej niż tylko 
dbanie o siebie,  warto zwrócić uwagę na 
słabszych i na dobro wspólne. Tymczasem 
ludzi którzy robią coś dla innych 
bezinteresownie  określa się mianem 
naiwnych lub tzw. „frajerów”. Idąc tym 
tropem myślenia,  jak można określić ludzi,  
którzy walczyli i oddali życie po to by nam 
żyło się lepiej ?. Ci ludzie mieli tak jak my 
własne rodziny. Plany i marzenia a mimo to 
nie zawahali się postawić wszystkiego na 
jednej szali w imię dobra wspólnego. Dzisiaj 
żeby się czuć w pełni człowiekiem nie trzeba 
narażać życia,  wystarczy poświęcić trochę 
własnego czasu innym ludziom,  a określenie 
homo sapiens nie będzie na wyrost. Wśród 
ogromu znieczulicy i egoizmu wyłaniają się 

jednak  „wysłannicy nadziei”- ludzie, którzy 
swoją postawą i zaangażowaniem dają 
przykład jak można normalnie po ludzku żyć 
i nadzieję że wszystko co jest w nas dobre 
nie zaginie. Oto konkretne przykłady tych 
ludzi: 
 

NASZ SUŁOWIEC 
 
 Pierwsze spotkanie odbyło się 8 marca 
2011 r.,  mówią członkinie  stowarzyszenia 
„Nasz Sułowiec” wtedy właśnie  
postanowiłyśmy dłużej nie czekać i zacząć 
działać. Nazwę stowarzyszenia  przyjęłyśmy 
po głosowaniu. Ustaliłyśmy najpilniejsze 
potrzeby i napisałyśmy pierwszy wniosek. 
Później był wyjazd na forum kobiet do 
Sawiny. Organizujemy spotkania integracyjne 
mieszkańców wsi. Z naszej inicjatywy przy 
udziale Urzędu Gminy zbudowano nowy piec  
w remizie  OSP,  zaczęłyśmy organizować 
świetlicę dla dzieci i młodzieży. 
 

 
WIĘŹ POKOLEŃ 
  
 Stowarzyszenie rozwoju miejscowości 
Deszkowice Drugie „Więź Pokoleń” wpisano 
do rejestru  2 kwietnia 2012r. Wcześniej 
KGW. Naszym celem jest zwiększenie  
aktywności  społecznej  i kulturowej 
mieszkańców naszej wsi. Aby móc 
realizować te cele przystąpiliśmy do 
remontu świetlicy w budynku byłej szkoły,  
dużo prac mieszkańcy wykonali w czynie 
społecznym 650 roboczo – godzin. W chwili 
obecnej  przystępujemy do realizacji 
projektu  jakim jest budowa kominkowego 
systemu grzewczego  w świetlicy która 
będzie  wykorzystywana do organizacji zajęć 
edukacyjnych i warsztatowych  a także 
imprez o charakterze kulturalnym,  
prezentacji lokalnych obrzędów,  spotkań 
około świątecznych i okolicznościowych. 
 
 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 
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Z życia Szkół 

Młodzież wybiera zdrowie – happening ZS w Sułowie  

W środę 19 czerwca Sułów stał się miejscem niecodziennych wydarzeń,  o godzinie 10.00 
z placu szkolnego w kierunku „Starej Remizy” wyruszył głośny i kolorowy korowód,  którego 
uczestnicy skandowali hasła nawołujące do prowadzenia zdrowego stylu życia oraz 
niebezpieczeństw grożących ze strony nałogów. Po dotarciu na miejsce,  w sali widowiskowej 
„Starej Remizy” odbyła się główna część podsumowująca programy profilaktyczne realizowane 
przez Zespół Szkół w Sułowie. Było to widowisko słowno muzyczne w trakcie którego uczniowie 
wszystkich klas prezentowali swoje utwory oraz inscenizacje promujące zdrowy styl życia. Mnie 
najbardziej zapadł w pamięci spektakl w wykonaniu uczniów 3 klasy gimnazjum pt. Droga do 
nikąd w którym to w bardzo dojrzały sposób pokazano relacje międzyludzkie oraz 
niebezpieczeństwa czyhające głównie na młodych ludzi ze strony alkoholu i narkotyków. 
Prezentowano również zdrową żywność,  którą można było posmakować. Następnie wszyscy 
uczestnicy przeszli na plac w pobliżu sceny,  gdzie na macie zapaśnicy popisywali się swoim 
kunsztem. Odbył się też pokaz aerobiku. Impreza zakończyła się degustacją przygotowanych 
posiłków. Było to ogromne przedsięwzięcie dziesiątki kostiumów transparentów oraz plansz,  
robiło wrażenie  

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

 

Z życia szkoły w Michalowie: 

 Dnia 1 czerwca 2013r w szkole w Michalowie odbył się Gminny Festyn Rodzinny 
zorganizowany z okazji „Dnia Dziecka ,  Matki i Ojca”,  w którym uczestniczyli chętni 
rodzice z dziećmi z terenu gminy Sułów. W trakcie festynu dzieciom zapewniono 
różnorodne atrakcje min. występ chóru szkolnego „Ars Musica”,  pokaz talentów,  
zjeżdżalnię,  trampolinę,  malowanie twarzy,  konkurencje sportowe. Dodatkowo 
uczniowie dostali bezpłatnie poczęstunek tj. kiełbaskę z grilla i napój. Całą uroczystość 
uświetnił swoją obecnością wójt gminy Sułów p. Tomasz Pańczyk. Składamy serdeczne 
podziękowania sponsorom z terenu gminy Sułów. Dziękujemy również rodzicom,  którzy 
aktywnie włączyli się do organizacji festynu. 

 W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Michalowie jako jedna z dwóch w 
powiecie zamojskim brała udział w pilotażowym projekcie rządowym „Cyfrowa szkoła”. 
W ramach projektu szkoła została wyposażona w dwie tablice multimedialne,  18 
netbooków,  3 laptopy,  2 projektory itp. Dzięki temu uczniowie uczestniczyli w 
ciekawych lekcjach z zastosowaniem TIK. 

 5 czerwca 2013r. uczniowie szkoły podstawowej mogli obejrzeć premierę internetowego 
teatru TVP dla szkół ( na żywo). Był nią spektakl Teatru Ludowego w Krakowie „Przygody 
Arka Noego” wg M. Rusinka. Widzowie przy okazji mogli poznać główne zabytki Krakowa: 
Wawel,  Kopiec Kościuszki,  Wieżę Mariacką,  Barbakan. Bezpłatny,  kodowany przekaz na 
żywo prezentował uczniom fantastyczne inscenizacje z wyjątkowym bogactwem 
dźwięków,  muzyki i ruchu scenicznego.  

 W związku z ogłoszeniem roku 2013 ROKIEM TUWIMA w ZS w Michalowie 28.05.2013r. 
odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Tuwim dzieciom”. Wzięli w nim udział 
uczniowie SP z Tworyczowa,  Sułowa,  Wielączy Kolonii oraz Michalowa. Konkurs był 
okazją do zaprezentowania talentów recytatorskich dzieci,  przypomnienia twórczości 
poetyckiej J. Tuwima oraz do integracji uczniów i nauczycieli. Gratulujemy laureatom: 
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Gabrieli Pańczyk za zajęcie III miejsca w kat. kl. I-III oraz Aleksandrze Kasiedczak – III 
miejsce kat. kl. IV-VI 

 Dnia 5 czerwca 2013r. w ZS w Michalowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Z 
przyrodą za pan brat” dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej. W konkursie wzięło 
udział 12 uczniów szkół z terenu gminy Sułów. Gratulujemy laureatom: Zosi Gnieciak – I 
miejsce kat. kl. II oraz Kamilowi Watrakowi –II miejsce kat.kl.III. 

 11 czerwca 2013r. w Zespole Szkół w Michalowie odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny „Ortograficzna corrida”. Przystąpili do niego uczniowie kl. IV-VI SP z 
Sułowa,  Tworyczowa i Michalowa. Gratulujemy Bartłomiejowi Tetlakowi za zajęcie II 
miejsca,  Maciejowi Pomarańskiemu – III miejsca oraz Damianowi Łysiakowi -III miejsca. 

 18 czerwca 2013r. uczniowie klasy I-III i IV-VI brali udział w Międzyszkolnym Konkursie 
„Licz i żyj w zgodzie z naturą” . Uczniowie zajęli II miejsca w każdej z dwóch kategorii 
wiekowych. Gratulujemy drużynom: 

- klas I – III - Agatce Bąk ,  Zosi Gnieciak oraz Michałowi Mazurkowi,  

- klas IV –VI - Mateuszowi Popielcowi, Damianowi Łysiakowi oraz Bartłomiejowi Tetlakowi. 

 Dnia 18.06. odbyło się podsumowanie zajęć edukacyjnych "Koty w zamojskim zoo" oraz 
konkursu plastycznego organizowanego przez ZOO w Zamościu i Fundację dla Zwierząt 
TECTUM. Gratulujemy 3 uczennicom kl. I szkoły podstawowej w Michalowie: Agatce 
Bąk,  Juli Głowackiej oraz Amelce Zakrzewskiej,  które zdobyły wyróżnienia a tym 
samym cenne nagrody rzeczowe. 

 W dniu 18 czerwca została przeprowadzona akcja profilaktyczna „Bezpiecznie i zdrowo w 
Zespole Szkół w Michalowie”, która miała na celu podsumowanie wszystkich programów 
edukacyjno – profilaktycznych realizowanych w naszej szkole. Programy były realizowane 
we współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Zamościu. W tym dniu został 
przeprowadzony również Turniej piłki nożnej chłopców kl. IV-VI. W turnieju brali udział 
uczniowie szkół w Sułowie, Tworyczowie i Michalowie. I miejsce i puchar zdobyli 
zawodnicy ze szkoły w Michalowie, II miejsce szkoła w Sułowie, III miejsce zajęła szkoła w 
Tworyczowie. Najlepszym bramkarzem został P. Bubiłek kl. V sp Michalów, najlepszym 
zawodnikiem K. Żuk kl. VI sp w Michalowie.  

 Dnia 20 czerwca w oddziale zerowym przeprowadzono akcję „Słoneczne i bezpieczne 
wakacje” – wszystkie dzieci otrzymały min. odblaskowe znaczki. 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Michalowie życzy wszystkim dzieciom, nauczycielom 
słonecznych i beztroskich wakacji. 

 

(Autor: ZS w Michalowie) 

Kalendarz imprez 

Wakacyjne Połowinki 

W niedzielę 28 lipca zapraszamy na wakacyjne spotkanie z humorem. W programie 

inauguracyjny występ kabaretu oraz inne atrakcje. Do współtworzenia spotkania zapraszamy 

wszystkich utalentowanych i uważających, że mają talent lub po prostu czują głód występów 

scenicznych.  

Klub „Stara Remiza” w Sułowie o godzinie 19.00 

Zapraszamy! 
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Z życia OSP 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Dnia 16 czerwca 2013r. w Gaju Gruszczańskim gmina Radecznica odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Jednostek OSP z gminy Radecznica, Nielisz i Sułów. Do Gaju 
Gruszczańskiego zjechało 28 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 12 Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Zawody otworzyli wójtowie trzech gmin: Gabriel Gąbka – Radecznica, 
Tomasz Pańczyk – Sułów i Adam Wal – Nielisz.     Strażacy mieli do pokonania dwie konkurencje: 
sztafetę pożarniczą 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenia bojowe polegające na tym, by 
strumieniem wody w jak najszybciej strącić pachołki oraz obrócić tarczę. Obie konkurencje 
wykonywane były na czas. 

 

Po konkurencji sztafety pożarniczej wyniki przedstawiały się następująco: 

1. OSP Sułów                                                                        58, 87s. 

2. OSP Tworyczów                                                                59, 34s. 

3. OSP Kitów                          57, 17s.+3 pkt. karne               60,  17s. 

4. OSP Rozłopy Kolonia                                                         60, 37s. 

5. OSP Sąsiadka                      59, 53s.+1 pkt. karny               60, 53s. 

6. OSP Sułowiec                                                                    61, 09s. 

7. OSP Deszkowice Pierwsze    59, 93s.+3 pkt. karne             62, 93s. 

8. OSP Źrebce                                                                        68, 90s.  

 

Wyniki ćwiczeń bojowych: 

1. OSP Kitów                                37, 17s. 

2. OSP Deszkowice Pierwsze         38, 93s. 

3. OSP Sułowiec                           39, 78s. 

4. OSP Tworyczów                       41, 16s. 
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5. OSP Sąsiadka                           42, 77s. 

6. OSP Rozłopy Kolonia                54, 94s. 

7. OSP Sułów                               64, 63s. 

8. OSP Źrebce                              93, 03s. 

 

 W tego rodzaju zawodach szczęście ma dość duże znaczenie, np. wylosowanie początkowych 
numerów startowych daje przewagę w postaci suchych torów.  

Przygotowaniem obiektu (stadionu piłkarskiego) i prowadzeniem zawodów zajął się dh. Jarosław 
Wachowicz z OSP Radecznica, który pełnił funkcję Kierownika Zawodów. Według znamienitego 
gremium, zmagania przebiegły w atmosferze dobrej rywalizacji. Niestety nie obyło się bez 
drobneych kontuzji uczestników zawodów.  

Tym razem pogoda dopisała, w przeciwieństwie do wcześniej organizowanych zawodów 
gminnych,  gdzie z powodu opadów deszczu zawody trzeba było przekładać na inny termin.    

 

1. Jednostka OSP Kitów                          97, 34s. 

2. Jednostka OSP Tworyczów                 100, 50s. 

3. Jednostka OSP Sułowiec                     100, 87s. 

4. Jednostka OSP Deszkowice Pierwsze   101, 86s. 

5. Jednostka OSP Sąsiadka                      103, 30s. 

6. Jednostka OSP Rozłopy Kolonia           115, 31s. 

7. Jednostka OSP Sułów                          123, 48s. 

8. Jednostka OSP Źrebce                         161, 93s. 

Jednostka OSP Kitów 
wystąpiła pod dowództwem 
Józefa Koszeli. W której 
uczestniczyli druhowie: 
Tomasz Roczeń,  Jarosław 
Roczeń,  Łukasz Sikora,  
Damian Wyłupek,  Łukasz 
Kasperczyk,  Sylwester 
Złomańczuk,  Grzegorz 
Złomańczuk. 

Dokonując podsumowania i 
analizy wyników należy 
stwierdzić, iż czasy 
uzyskiwane przez druhów 
strażaków z terenu gminy 
Sułów były trochę gorsze od 
pozostałych jednostek. 
Najlepszy czas z gminy Nielisz 
zanotowała jednostka OSP 
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Krzak 94, 11s. a z gminy Radecznica jednostka OSP Gruszka Zaporska 87, 38s. Biorąc pod uwagę 
wszystkie uzyskane wyniki przez jednostki startujące w zawodach. To pięć miejsc przypadło 
jednostkom z gminy Radecznica, szóste miejsce przypadło OSP Krzak, siódma była jednostka 
OSP Kitów. W zawodach uczestniczyło 13 jednostek z gminy Radecznica, 8 jednostek z gminy 
Sułów i 7 jednostek z gminy Nielisz oraz 12 jednostek Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 
terenu gminy Radecznica i Nielisz.  

(Autor: Piszcz) 

 

Z archiwum Ochotniczych Straży Pożarnych 

W każdym numerze prezentować będziemy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych z 
losowo wybranych lat. 

 

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY SUŁÓW I RADECZNICA 

15.05.1988 R. ŹREBCE 

ZAJĘTE MIEJSCA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 

1. OSP Tworyczów 

2. OSP Źrebce 

3. OSP Sułów 

4. OSP Sułowiec 

5. OSP Sąsiadka 

6. OSP Kitów 

7. OSP Sułówek 

8. OSP Rozłopy Kolonia 

9. OSP Deszkowice Pierwsze 

10. OSP Rozłopy 

Na terenie Gminy Sułów działa 13 jednostek OSP.  W każdym numerze zamieścimy krótkie 
informacje na temat powstania jednostki, najważniejsze wydarzenia z działalności druhów, 
wymienimy byłych i urzędujących prezesów oraz naczelników.  

OSP Kulików 

Jednostka powstała w 1959 roku z inicjatywy Jana Hadaja i Bolesława Bońka. Motopompę 
otrzymała w 1968 roku, a strażnice wybudowała w 1971 roku. Funkcję prezesa pełnili od roku 
1959 - Jan Hadaj, 1973 – Edward Kołodziejczyk, 1984 – Jerzy Kuranc,  a od 2001 roku prezesem 
jest Wiesław Jeźierski. Funkcje naczelnika pełnili: od 1959 roku Bolesław Boniek, 1984 – Bogdan 
Boniek, a od 2001 roku pełni tą funkcję Rafał Sak.  

(Autor: Piszcz) 
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Sport 

SEKRETY KIBICA 

Kolejka 20 - 1-2 czerwca 

Nord 98 Wysokie       1-1  Cosmos Józefów   

Włókniarz Frampol       4-1  Tarpan Korchów   

Orzeł Tereszpol       2-3  Olimpiakos Tarnogród  

Albatros Biszcza       1-3  Sokół Zwierzyniec   

Perła Deszkowice       2-1 (1:1) Metalowiec Goraj  

SKŁAD: M. Bober,  D. Nowosad,  W. Rugała,  M. Pawlak,  R. Maciąg,  M. Szyduk,  J. Lipczyński 

(J. Wawryniuk 46 min.),  D. Rymarz,  T. Siemczyk,  M. Hasiec,  T. Skwaryło. 

REZERWA: T. Kowal,  J. Wawryniuk. 

BRAMKI: M. Pawlak 8 min., W.Rugała 90 min. 

Juniorzy zremisowali 4-4  

Relax Księżpol      3-0(wo) Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  

Kolejka 21 - 9 czerwca 

Relax Księżpol  1-2  Nord 98 Wysokie   

Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  5-3 (1:1) Perła Deszkowice  

SKŁAD: M. Bober(R. Maciąg 84 min.), D. Nowosad,  W. Rugała, M. Pawlak,  

R. Maciąg, J. Wawryniuk, R. Kobylarz, D. Rymarz, T. Siemczyk(74 min. M. Jezierski),                
R. Czerwieniec, T. Skwaryło. 

REZERWA: T. Kowal, M. Jezierski, M. Kniaźiowski. 

Czerwone kartki: M. Pawlak 82 min., M. Bober 84 min. 

Żółte kartki: M. Pawlak -dwie 
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BRAMKI: R. Kobylarz 33 min. M. Pawlak 67 min., R. Czerwieniec 89 min. 

Juniorzy wygrali 0:3 

Metalowiec Goraj  2-0  Albatros Biszcza   

Sokół Zwierzyniec  1-0  Orzeł Tereszpol   

Olimpiakos Tarnogród  1-5  Włókniarz Frampol   

Tarpan Korchów  0-3  Cosmos Józefów   

Kolejka 22 - 16 czerwca 

Nord 98 Wysokie  2-0  Tarpan Korchów   

Cosmos Józefów  3-1  Olimpiakos Tarnogród  

Włókniarz Frampol  2-0  Sokół Zwierzyniec 

Orzeł Tereszpol  0-1  Metalowiec Goraj   

Albatros Biszcza  2-2  Orion Dereźnia (Dereźnia Solska)  

Perła Deszkowice  0-3 (wo)   Relax Księżpol  

SKŁAD: G. Żuk (R. Maciąg 43 min. D, Ryń 46 min.), D. Nowosad,  M. Jezierski, M. Pawlak,  

R. Maciąg, J. Wawryniuk, R. Kobylarz, D. Rymarz, T. Siemczyk,  R. Czerwieniec, T. Skwaryło. 

REZERWA: T. Kowal, D. Ryń. 

Czerwone kartki: M. Bober 43 min. R. Czerwieniec 85 min. 

Mecz został zweryfikowany jako walkower dla drużyny gości. 

Juniorzy nie grali. 

 

Tabela klasy „A” po zakończeniu sezonu 2012/2013 

 

M Drużyna 

M
e
c
z
e
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1. Cosmos Józefów 22 52 81-30 

2. 
Sokół 

Zwierzyniec 
22 50 66-24 

3. 
Włókniarz 

Frampol 
22 36 53-43 

4. Albatros Biszcza 22 35 36-30 

5. 
Olimpiakos 

Tarnogród 
22 33 37-37 

6. 
Orion Dereźnia 

Solska 
22 32 56-43 

7. 
Metalowiec 

Goraj 
22 28 33-44 

8. Orzeł Tereszpol 22 27 41-32 

9. Tarpan Korchów 22 25 26-45 

10 Nord 98 Wysokie 22 24 30-47 

11 Relax Księżpol 22 19 36-66 

12 Perła Deszkowice 22 12 22-76 
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Tabela klasy: „A” juniorów po zakończeniu 

sezonu 2012/2013 

M. Drużyna 

M
e
c
z
e
 

P
u
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ty

 

B
ra
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i 

1. Sokół Zwierzyniec 12 26 40-14 

2. 
Orion Dereźnia 

Solska 
12 25 29-14 

3. Włókniarz Frampol 12 22 38-19 

4. 
Olimpiakos 

Tarnogród 
12 18 44-29 

5. Kosmos Józefów 12 18 35-21 

6. Metalowiec Goraj 12 7 18-57 

7. Perła Deszkowice 12 7 19-69 

 

Autor:PiSzcz 

Wystrzelali Puchar 

W niedzielę 23 czerwca w 
Radecznicy odbyły się zorganizowane przez 
miejscowy Klub Żołnierzy Rezerwy oraz 
Wojewódzki Zarząd LOK. Zawody 
strzeleckie, o puchar Komendanta Zarządu 
Gminnego ZOSP RP w Sułowie Zbigniewa 
Goleniaka. Impreza ta miała charakter 
otwarty i oprócz gospodarzy wzięli udział: 
Klub Żołnierzy Rezerwy z gminy Sułów oraz 
zawodnicy niezrzeszeni. Rywalizację o 
miano najlepszego utrudniał padający 
deszcz, jednak ferwor walki oraz 
zabezpieczenie przez organizatorów 
stanowisk strzelniczych zadaszeniem, 
spowodowało, że humory zawodników 
poprawiły się.  Poziom zawodów był wysoki. Pierwsze miejsce w naszym klubie zajęła Marlena 

Bizior następne miejsca: Zdzisław Bulak, 
Józef Koszela, Zdzisław Dudek, Mieczysław 
Kisiak, Zofia Pietrykowska, Lech Wyłupek, 
Ryszard Pietrykowski. Siły fizyczne 
zawodników wspomagała smaczna 
grochówka serwowana na świeżym 
powietrzu. Jest to krótka relacja z 
zawodów, szczegółowe wyniki zamieścimy 
w późniejszym terminie.  

Zarząd Klubu Żołnierzy Rezerwy w 
Sułowie informuje, że prowadzimy nabór na 
członków klubu, osób z gminy Sułów. 
Podstawowym warunkiem wstąpienia w 
nasze szeregi jest ukończenie 18 lat. W 
miesiącu lipcu rozpoczynamy budowę 

własnej strzelnicy w miejscowości Sułowiec na której można będzie rozgrywać zawody w 
różnych rodzajach broni palnej. 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

(Zdjęcia SW) 
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Brązowy medal Klaudii 

Klaudia Polakowska podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików w Sumo, które odbyły się w 
dniach 14-15.06, wywalczyła brązowy medal w kategorii 
wagowej 55 kg. Klaudia stoczyła cztery walki ostatecznie 
plasując się na bardzo wysokim trzecim miejscu.  
Sukces jest duży gdyż Klaudia trenuję od bardzo 
niedawna a trener Mariusz Łoś pokłada w niej głębokie 
nadzieje na przyszłość.  

Jak dotąd jest to najlepszy sukces wychowanków Klubu 
Sportowego Wrestler Sułów, który powstał dopiero w 
marcu a już odnosi sukcesy. Przypomnijmy, że Klaudia 
Świstek na marcowych Mistrzostwach Polski w Sumo 
zajęła V miejsce, a Iwona Łyp VII. 

Czekamy na dalsze sukcesy! 

 

 

Seta i Galareta – kącik kulinarny 

Młoda kapusta na rosole 
 

Składniki: 

 1 litr rosołu; 
 1 mała główka młodej kapusty; 
 2 marchewki; 
 3 ziemniaki; 
 1 mała cebulka; 
 3 plastry boczku; 
 kiełbasa (opcjonalnie); 
 kminek w proszku; 
 sól,  pieprz; 
 sok z cytryny; 
 1 łyżka tłuszczu; 
 1pęczek koperku świeżego lub 2 łyżki mrożonego. 

Przygotowanie: 

 Do wrzącego rosołu wrzucamy szczyptę kminku,  pokrojoną w kostkę marchew oraz 
drobno poszatkowaną kapustę,  dodajemy jeszcze trochę wody i całość doprowadzamy do 
wrzenia, następnie zmniejszamy ogień i gotujemy pod przykryciem około 10 minut. Wystarczy, 
aby nasza zupa lekko bulgotała. W tym czasie obieramy ziemniaki, kroimy w kostkę i dodajemy 
do kapusty. Wszystko gotujemy aż ziemniaki będą miękkie. 

http://sulow.pl/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=459&Itemid=435
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 Na patelni rozgrzewamy łyżkę tłuszczu, wrzucamy pokrojony w kostkę boczek i posiekaną 
cebulę (opcjonalnie kiełbaskę), chwilę wszystko smażymy aż cebulka się zeszkli a boczek nieco 
podpiecze i  przekładamy do garnka z kapustą. Mieszamy i zestawiamy z ognia. 

 Teraz już tylko pozostało doprawić do smaku solą, pieprzem, sokiem z cytryny oraz 
obficie posypać świeżym koperkiem. Podajemy na gorąco z pieczywem. 

(Autor: sw) 

Nalewka herbaciana

Składniki: 

 łyżka suchej czarnej herbaty 
 1/2 l czystej wódki 
 do wyboru: kilka suszonych śliwek 
 rodzynek 
 ziaren kolorowego pieprzu 
 kawałek kory cynamonu 
 1/2 laski wanilii 
 kilka gwiazdek anyżu 

 1/4 łyżeczki gałki muszkatołowe 

Przygotowanie: 

Herbatę zalać w słoju wódką. Dla 

wzbogacenia aromatu nalewki dorzucić 

dodać kilka z wymienionych składników. 

Odstawić na 2 tygodnie,  przefiltrować przez 

gazę i zlać do butelki

(Autor: PiSzcz) 

Ciekawostki

 

15 lipca - Światowy Dzień bez Telefonu Komórkowego. 

 Posiadanie go daje niektórym poczucie niezależności, wolności i 
bezpieczeństwa, a dysponowanie nowoczesnym gadżetem podnosi 
status społeczny jego użytkownika. Telefon komórkowy stał się 
nieodłącznym atrybutem współczesnego człowieka. 15 lipca, w Światowy 
Dzień bez Telefonu Komórkowego, mamy szansę to zmienić. 
 
 Historia tego urządzenia sięga roku 1956, gdy szwedzka firma 
Ericsson wykonała pierwszy prototyp telefonu komórkowego. Ważył on 40 
kilogramów, a kształtem przypominał walizkę. Urządzenie to kosztowało 
tyle, ile nowy samochód. Przełomem stała się data 3 kwietnia 1973 roku, 
wówczas to w Nowym Jorku firma Motorola wprowadziła na rynek swój pierwszy telefon komórkowy. 
Aparat ważył 80 dekagramów i miał wymiary cegły. W 1983 roku Federalna Komisja Łączności dopuściła na 
rynek model komórki. Pierwszą wiadomość tekstową - SMS wysłano przez komórkę 3 grudnia 1992 roku. 

 Na świecie jest ponad 5 miliardów użytkowników telefonów komórkowych, a w Polsce komórki ma 
ponad 30 milionów osób. Psychologowie alarmują, że brak racjonalizmu w posługiwaniu się komórką może 
prowadzić do uzależnienia od telefonu. Największe niebezpieczeństwo dotyczy dzieci i ludzi młodych, 
którzy dopiero kształtują swoje relacje, uczą się wzorców postępowań i stylu życia. Aż 60 procent 
nastolatków przyznaje, że korzysta z telefonu komórkowego podczas lekcji, 44 procent w czasie rodzinnego 
obiadu, a 28 procent w kinie.  
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 Inicjatywa polega na wyłączeniu komórki przez 24 godziny po to,  by oderwać się od tego 
nieodzownego urządzenia. I choć nie jest to sformalizowane święto i nie zostało ogłoszone przez jedną 
z międzynarodowych organizacji,  znajduje wielu chętnych do jego obchodzenia. A zostało wymyślone kilka 
lat temu przez internautów. Zapomnijmy o naszych telefonach 15 lipca 2013 roku! 
 

(Autor: sw)

 

Przygody (sekrety) Klemensa Kiszki 

ROZDZIAŁ I 

TRUDNE CHWILE – CZŁOWIEK TO STWORZENIE BOŻE cz. 2 

Nie bardzo zrozumiał o co chodziło, lecz uświadomił sobie, że trzeba być pokornym. I tak 
na drugi dzień udał się do spowiedzi, zmienił swoje poglądy a szczególności kolegów. Nie mniej 
jednak czasami się z nimi spotykał by tym razem potrzymać papierosa. Bo wiedział, że kolegów 
ma tylko do wyliczania ilości i rodzaju przekleństw, używali tych przecinków zarówno na 
początku zdania jak i po kropce. 

Klemens miał tylko jedną koleżankę była od niego młodsza o 5 lat. Wszyscy wołali na nią 
Katarynka, bo gdy opowiadała swoje wrażenia mówiła bez przerwy, aż do utraty tchu, prawie do 
utraty przytomności. Klemens był zwykłym chłopczyną nie znali go wszyscy z jego okolicy, więc 
chciał zapoznać nowych kolegów i zapisał się na ministranta. I tak znowu doszło do spotkania się 
z proboszczem tej niewielkiej parafii. 

Katarynka spotykała się z Klemensem ciągle dawała mu wyraz pewności siebie, i że już nie musi 
znać więcej ładnych dziewczyn. I tak raz gdy wygodnie ułożyli się na łące zaczęli spokojnie 
rozmawiać. Najpierw tematyka rozmów była różnoraka potem schodzili do bardziej czysto 
fizycznych spraw pociągających do życia. W końcu Katarynka zapytała się: 

- Dlaczego mężczyźni lubią rozmawiać z kobietami? 

Wtedy Klemens już nie wiedział co powiedzieć zaskoczyła go ta ciekawość. Dlaczego akurat on 
ma wiedzieć co jest w nich takiego pociągającego. Dlaczego na nich tak zależy. Obiecał 
Katarynce, że się zastanowi. 

- Teraz ty daj mi odpowiedz czy ten wisiorek, który nosze na piersi może wywołać u ciebie stan 
pożądania? 

- Wiesz… 

I tu zastanowiła się chwilę popatrzyła Klemensowi w oczy i rzekła: 

- Kobiety wolą mężczyzn bardziej romantycznych. 

I tak skończyła się ta przygoda ich pierwszych wspólnych rozmów o czymś czego nie doznali. 

Ciąg dalszy nastąpi… 

(Autor: Piszcz) 
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Humor 

Mąż dzwoni do biura,  w którym pracuje jego żona blondynka: 

– Słuchaj – mówi podekscytowany – wróciłem wcześniej do domu i wyobraź sobie – tragedia! 

Twoja mama,  a moja teściowa weszła na drzewo,  konar,  na którym stanęła,  złamał się i ona 

zginęła! 

Na to blondynka: 

– Niemożliwe. A pod drzewem szukaliście? 

-------------------------------------------------- 

Idzie niedźwiedź przez las,  patrzy a tam siedzi sobie mały jeż i wcina jakieś jabłko:  

- Co jesz? - pyta.  

- Co niedźwiedź? - odpowiada jez.  

Niedźwiedź wyraźnie podenerwowany,  ale przysiągł sobie,  ze dzisiaj dzień dziecka dla jeży i 

będzie dla niego miły...  

- Co jesz,  jeżyku? - pyta grzecznie.  

- Co niedźwiedź,  misiu? 

-------------------------------------------------- 

Rok 2018,  Niemcy. Policja zatrzymuje faceta,  sprawdzają dokumenty,  gliniarz jeden do 

drugiego: 

- Popatrz Ahmed,  jakie dziwne nazwisko: Müller. 

-------------------------------------------------- 

Sędzia pyta świadka: 

- Widział pan,  jak obcy człowiek uderzył pańską teściową. Dlaczego nie ruszył pan z pomocą? 

- Ależ wysoki sądzie? We dwóch bić starszą kobietę? 

-------------------------------------------------- 

Teściowa do zięcia: 

- Dziś w radiu puścili przebój mojej młodości! 

- "Bogurodzicę"?! 
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Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w centrum 

miejscowości Tworyczów. 

 

 

Zakres robót obejmuje: 

• Roboty remontowo-budowlane pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych we wschodniej części 

budynku, które obejmują: roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, malowanie ścian i sufitów, licowanie 

ścian płytkami glazurowanymi, posadzka z płytek terakotowych, stolarka okienno-drzwiowa, instalacja 

wod.-kan., instalacja elektryczna, 

• Utwardzenie powierzchni gruntu działki nr ewidencyjny 530/2 poprzez wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej brukowej, 

• Elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz kontener metalowy. 

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w 

ramach działania „Odnowa i rozwój wsi". 

Wartość całkowita zadania wynosi 354 987,36 zł, koszty kwalifikowane (bez VAT) -290 071,84 zł, 

wartość dofinansowania 217 553,00 zł. 
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