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odstąpimy od tradycyjnej formy gazetki i nie 
poświęcimy zbyt wiele miejsca na historię 
miejscowości i zapomnianą twarz wsi. Czynimy to 
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listopad a dokładnie chodzi o wybory samorządowe. 
Numer listopadowy będzie poświęcony w bardzo 
znacznej części temu zagadnieniu. Mamy nadzieję, że 
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właściwie przez Was zrozumienia a materiały 
zamieszczone w bieżącym numerze naszej gazetki 
pomogą Wam drodzy czytelnicy w dokonaniu 
właściwego wyboru. 
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„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

 

Leon Bulak 
 Wiek 56 lat. Wykształcenie średnie ogólne, 

Rolnik, przedsiębiorca i społecznik. Żona Grażyna i 

czwórka dzieci Damian, Paulina, Mikołaj, Agnieszka. 

Wójt Gminy Sułów 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 

Nadzieja na lepsze jutro. 

Adam Braszko  

Tomasz Jaworski 

Józef Magryta 

Adam Socha Ewa Szady  
Zbigniew Santus  

Anna Żuk  
Ryszard Pietrykowski 

Anna Bojarska  

Krzysztof Ferenc 

Katarzyna Kościk  

Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 
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„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 
Kandydaci na radnych 

Ludzie którym możesz zaufać 

Anna Bojarska 
 
 Moja dotychczasowa praca była związana ze 
szkołą, miejscem, które integrowało społeczność 
lokalną. 
 Już nie pracuję, ale chciałabym, aby w naszej 
miejscowości znowu „zatętniło życie”. Jestem osobą 
wymagającą ...z zasadami. Postanowiłam kandydować 
na radną , gdyż wierzę, że będzie można jeszcze wiele 
zmienić....  
 Uważam, że należy podjąć niezbędne kroki 
w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży rozwijania 
swoich zainteresowań oraz stworzyć dogodne warunki 
dla ich realizacji.  
 Dużą uwagę powinniśmy też 
poświęcić  promowaniu zdrowego stylu życia, zwłaszcza 
w obecnym czasie, pośpiechu i pogoni za 
pieniądzem,  rezygnacji z tradycji i obrzędów naszych 
przodków. 
 Nie możemy zapomnieć też o tej „starszej 
młodzieży” i seniorach, którzy  będą mogli aktywnie 
spędzać czas wolny oraz wspierać i pomagać 
w realizacji zamierzonych celów . 

 Dobrym rozwiązaniem będzie posiadanie Domu 
Kultury- takiego z prawdziwego zdarzenia, którego 
działalność przyczyni się do podniesienia atrakcyjności 
spędzania czasu wolnego wszystkich mieszkańców, 
począwszy od dzieci, skończywszy na seniorach. 
 Kolejnym ważnym zadaniem, które chciałabym 
zasygnalizować,  jest rozwój sieci bezpiecznych tras 
rowerowych i  spacerowych. Może dla niektórych 
wydaje się to w ogóle bezcelowe. Uważam, że zdrowie 
jest tak cenne, że należy też o nim pomyśleć, i właśnie 
temu miałyby one służyć...a także wczasowiczom, 
którzy w przyszłości u nas zagoszczą.....    
 Nie możemy zapomnieć też o  bezpieczeństwie 
naszym i naszych gospodarstw. Mieliśmy tego dowody 
w bieżącym roku, kiedy wiele gospodarstw było 
zagrożonych. Nasi strażacy znaleźli się w nieciekawym 
położeniu, gdyż chęci, to za mało, jak brakuje 
sprzętu..... Należy więc stworzyć dogodne warunki, 
zabezpieczając ich w odpowiedni sprzęt . 
 No i oczywiście sprawa melioracji.... niemal 
wszyscy przekonaliśmy się jak ważna.... 
 Myślę,  że na początek to wystarczy… przecież 
nie można od razu mieć wszystkiego..... 

Adam Braszko 
 
Otwarty na  zmiany w gminie Sułów 

Mieszkam i pracuje od 14 lat w Kulikowie a od 
urodzenia w gminie Sułów. 

Z racji prowadzenia działalności 
gospodarczej  na ternie gminy jak mało kto znane mi są 
problemy mieszkańców gminy z którymi  borykają się 
od lat. 

Myślę że dam radę sprostać wyzwaniom, które 
spoczywają na radnym. 

Jeżeli zostanę radnym  moim oczkiem w głowie 
będą mieszkańcy miejscowości  zamieszkujący 
bezpośrednio nad zalewem tj. Kulików, Kol. Rozłopy, 
Sułówek  ponieważ jestem kandydatem tego okręgu nr, 
- 2  list - 15 poz. - 2  postaram się w pierwszej 
kolejności. 

Doprowadzić by powstało kąpielisko z plażą 
i zapleczem  na wyspie w Kulikowie co spowoduje 

bardzo szybki rozwój różnego rodzaju usług związanych 
z działalnością  kąpieliskową, mieszkańcy będą mogli 
dla  rodzin z dziećmi  przybywających na 
plażę  rozszerzyć oferty agroturystyczne z małymi 
barami szybkiej obsługi a z czasem restauracji 
z prawdziwego zdarzenia. Do tego chciałbym by 
powstał plac zbaw w pobliżu plaż by małe dzieci 
bezpiecznie spędzały wolny czas. 

Drugim ważnym problemem moim 
i  mieszkańców są drogi, które zamiast przyciągać 
odstraszają  przejeżdżających turystów należy zrobić 
wszystko by było inaczej a w szczególności pozyskać 
środki z funduszy unijnych na wykonanie tych zadań. 

Wszystko w rękach mieszkańców 
(wyborców)  czy chcą zmian na lepszą przyszłość swoją, 
swoich dzieci i wnuków  należy podjąć słuszną decyzję 
i przede wszystkim 16 - listopada udać się do urn 
i oddać głos. 

 
Pozdrawiam 

Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 

Katarzyna Kościk  

 Kandyduję do rady gminy Sułów, bo chcę pracować dla dobra miejscowości w której mieszkam ale także 
całej gminy. Chciałabym się przyczynić do poprawy: stanu dróg, oświetlenia, rowów melioracyjnych, przepustów. 
W samorządzie gminy należy wiele zmienić, zwłaszcza jeżeli chodzi o lepsze wykorzystanie środków unijnych. 
Powinna zostać wprowadzona większa kontrola i przejrzystość wydawania publicznych pieniędzy. Samorząd 
powinien się zająć sprawami ludzi starszych przez inicjowanie Klubów Seniora, organizację ciekawych spotkań, 
wyjazdów czy zajęć. 
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„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 

Ludzie którym możesz zaufać 
Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 

Krzysztof Ferenc 
 
Jako kandydat na radnego wsi Sąsiadka zobowiązuję 
się:  
 
+ Walczyć o przywrócenie Funduszu sołeckiego dla wsi 
Sąsiadka i zwiększenie udziału mieszkańców w 
decydowaniu wydawania pieniędzy w Naszej wsi, 
+ Podnieść estetykę i użyteczność rekreacyjną boiska 
sportowego, terenu Grodu Sutiejsk "Wały", altana, 
+ Pozyskać fundusze na utwardzenie dróg wiejskich 
i terenów przy obiektach użyteczności publicznej, 
+ Wspierać promocję turystyczno-kulturalną wsi 
poprzez stworzenie klipu wideo promującego Sąsiadkę 
i dawny gród czerwienski Sutiejsk, 
+ Organizować imprezy kulturalno-rekreacyjne z 
mieszkańcami wsi, młodzieżą oraz stowarzyszeniami, 
+ Stworzyć mobilny punkt informacyjno-edukacyjny 
z dostępem do Internetu dla mieszkańców wsi 
z możliwością zgłaszania usterek, awarii, ostrzeżenia, 
+ Zwiększyć zainteresowanie mieszkańców w tworzeniu 
wspólnych inicjatyw dla dobra wsi i gminy przez 
organizowanie przynajmniej jednego zebrania 
wiejskiego w miesiącu, 
+ Stworzyć Wiejską Izbę Pamięci Sąsiadki,  

 
+ Promować Dawny Grod Sutejsk w imprezach 
kulturalnych np.: rajd rowerowy, festyny przy altanie, 
koncerty muzyczne, zabawy dla dzieci i młodzieży, 
+ Będę wspierał działalności organizacji, stowarzyszeń 
i wspólnot z terenu gminy oraz inicjatywy mieszkańców 
Sąsiadki mające na celu polepszenie życia społecznego, 
+ Poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 
przeciwpożarowe, publiczne, zdrowotne 
poprzez współpracę z odpowiedzialnymi służbami 
i edukację prewencyjną mieszkańców, 
+ Walczyć o obniżenie podatków rolnych i kosztów 
komunalnych, 
+ Pomóc w negocjacjach i scaleniu (komasacja) 
gruntów wsi, 
+ Budować markę i wizerunek Naszej wsi Sąsiadka przez 
stronę internetową www.sasiadka.info ;-) 
 
Pozdrawiam Wszystkich mieszkańców wsi Sąsiadka 
i życzę Wam dużo zdrowia, wiary w siebie  
oraz zapraszam do zagłosowania na moją osobę Ferenc 
Krzysztof Marcin w dniu 16 listopada 2014. 
Twoja Decyzja ... Ty Decydujesz...  
 
Motto: "Kiedy umrę, nikt nie będzie pamiętał co 

miałem, ale każdy będzie pamiętał, co dałem...” 

Józef Magryta 
 
Program Wyborczy 
 

1. Częściowe zwolnienie od podatku przedsiębiorców 
którzy będą tworzyć miejsca pracy dla mieszkańców 
naszej gminy. 

2. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego dla każdego 

sołectwa, obecnie włączony jest do ogólnego funduszu 
gminnego 

3. Dokończenie nieudanego remontu remizy w 

Rozłopach, z przeznaczeniem na wiejski Dom Kultury, 
z którego będą mogły korzystać Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. 

4. Melioracja gruntów całej gminy( a nie wybranych 

gruntów jak czynił wójt Pańczyk). 

5. Jednakowo traktować w rozwoju i finansowaniu 

wszystkie miejscowości a nie tylko wybrane. 

6. Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych, 

w miarę możliwości utwardzenie. 

7. Specjalne dofinansowanie dla jednostek OSP które 
biorą czynny udział w akcjach ratowniczych(pożary, 
klęski żywiołowe). 

8. Pomoc opiekuńczą i finansową osobom starszym 

i niepełnosprawnym. 
Organizowanie zespołów artystycznych różnych 
zainteresowań. 
 
Mój apel do mieszkańców gminy, jako radny kończącej 
się kadencji.  
Proszę państwa wybierajcie osoby na radnych, które 
mają coś do powiedzenia. W tej kadencji jest kilku 
radnych którym można nadać status” niemowy”. 
Zaznaczam że niektórzy są ponownie zgłoszeni na 
kandydatów do rady .  

Ryszard Pietrykowski 
 
Drodzy mieszkańcy Sułowa ! 
 
 Od decyzji każdego z nas zależy jak będzie nam 
się tu żyło i czy nasza wieś będzie się rozwijała. 16 
listopada wszyscy wspólnie zadecydujemy, czy mamy 
iść w kierunku lepszej przyszłości?, czy tkwić 
w dotychczasowej sytuacji? 

 Jestem zwolennikiem postępu i rozwoju. Przez 
ostatnie trzy lata z całych sił podejmowałem działania 
dzięki którym wszystkim nam lepiej by się żyło.  Jako 
osoba prywatna miałem bardzo ograniczone możliwości 
i dużo mojego wysiłku szło na marne. Dzisiaj wszystko 
zależy od was, jeżeli mi zaufacie i wybierzecie na 
swojego przedstawiciela w samorządzie gminnym, na 
pewno tego zaufania nie zawiodę. 

http://www.sasiadka.info/
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„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 

Ludzie którym możesz zaufać 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 
Tomasz Jaworski 
  
 Drodzy mieszkańcy Deszkowic Pierwszych 
w Waszych rękach jest los naszej miejscowości. Do 
Waszej dyspozycji oddaję swoją osobę jako kandydata 
na radnego gminnego.  
 Jako najważniejsze punkty swojego programu 
stawiam sobie za cel doprowadzić do powstania 
centrum wsi z prawdziwego zdarzenia z odnowioną   
remizo - świetlicą. Oczywiście nie dla samych walorów 
estetycznych, lecz   przede wszystkim by w naszej wsi 
więcej działo się wydarzeń kulturalnych i  rekreacyjno - 
sportowych. Chcę także by każdy z Was miał poczucie 
iż decyduje o tym co dzieje się w naszej miejscowości. 
Dlatego pragnę informować Was o planach urzędu 

względem Deszkowic na zebraniach wiejskich, byśmy 
wspólnie wypracowywali kierunek rozwoju 
odpowiadający waszym potrzebom. Mam także 
świadomość potrzeb zaniedbywanej organizacji jaką 
jest OSP. Druhom Strażakom pragnę dopomagać 
w dosprzętowieniu jednostki oraz uzupełnieniu 
umundurowania, jak też powołania komitetu mającego 
na celu ufundowanie sztandaru. Chcę także kultywować 
tradycję i powracać do spotkań wiejskich na których 
można będzie przekazywać ginące obrzędy jak też 
historię naszych dziadków i ojców.  
 Pragnę by wieś Deszkowice Pierwsze piękniała 
nie tylko  zewnętrznie lecz jednoczyła się i wzrastała 
pięknem wewnętrznym każdego jej mieszkańca. 16 
listopada liczę na Wasz głos. 

Zbigniew Santus 
 
 Mam nadzieję, że razem z mieszkańcami wspólnie ustalimy plan działania, który zostanie zaakceptowany 
i wykonany przez Władze Gminy z Wójtem na czele. Najważniejszą zaś sprawą będzie doprowadzić do tego, aby 
Kitów nie był ostatnią wsią w gminie, w której coś trzeba zrobić bo w innych miejscowościach gminy to już dawno 

zostało zrobione i mam tu na myśli między innymi poprawę stanu dróg oraz odnowę remizy. 

Adam Socha  
 
 Pragnę przedstawić kierunki, w których będę działać jako wasz przedstawiciel w samorządzie gminnym. 
Ochrona prawna oraz pomoc przy rejestracji nowych przedsiębiorstw rodzinnych. Stworzenie przetwórni 
spożywczej na terenie gminy. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pomoc przy pisaniu wniosków o dotacje 
dla  rolnych i przedsiębiorstw rodzinnych.  
 Zachęcam by pójść  do urn 16 listopada, jeżeli ty nie zdecydujesz to ktoś inny zdecyduje za ciebie. 

Ewa Szady 
 

Nasz region pięknieje - przede wszystkim za 
sprawą Waszej dbałości o własne obejścia. Jednak nie 
wszystko sami możemy!   Jestem mieszkanką Michalowa 
i potrzeby naszej wsi jak i jej mieszkańców są mi 
znane. 

W najbliższej przyszłości mamy jeszcze dużo do 
zrobienia (poprawa stanu technicznego dróg łączących 

nasze wsie i domostwa, pozyskanie funduszy na 
instalację kolektorów słonecznych, zadbanie nie tylko 
o edukację naszych dzieci ale również pomoc rodzicom 
by wysyłanie dzieci do szkoły nie było problemem.) 

W przyszłość patrzę z dużym optymizmem 
i ufnością że razem możemy stworzyć lepsze warunki 
do życia w naszej małej ojczyźnie.  

Za państwa osobistą aktywność na wyborach 
serdecznie i szczerze dziękuję. 

Anna Żuk 

 
 Postanowiłam nic nie obiecywać swoim wyborcom ,bo nie chcę aby mnie rozliczano z czegoś co i tak jedna 
osoba nie jest w stanie zrobić. Postaram się jedynie godnie reprezentować mieszkańców Tworyczowa ,a każdą 
decyzję podejmować z Nimi poprzez organizację zebrań. Proszę o udzielenie mi wsparcia i już dziś dziękuję za 
głosy oddane na moją osobę.  
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K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 

Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 

  Leon Bulak - przedsiębiorca, rolnik, społecznik 

i filantrop, z pełną odpowiedzialnością można 
stwierdzić, że jest człowiekiem sukcesu. Wydawać by 
się mogło, że spełnienie się w tak wielu dziedzinach, 
może dać człowiekowi pełną satysfakcję, ale czy na 
pewno? Nasz kandydat ma jeszcze jedno niespełnione 
do tej pory marzenie, chciałby doczekać czasu, kiedy 
w naszej gminie zapanuje ”normalność”. Chociaż jest 
to pojęcie względne i normalność można pojmować na 
różne sposoby, to pan Leon ma na ten temat wyrobione 
zdanie i postępuje w myśl zasady: „Najważniejszy jest 
człowiek”. 

  
Każdy uczciwy człowiek zasługuje na szacunek 

i godne traktowanie, zarówno w swoim środowisku jak 
i w urzędzie. 

Urząd nie powinien być ponad społeczeństwem 
ani obok niego, powinien być częścią tego 
społeczeństwa. 

Każdy urząd powinien być otwarty i wyczulony na 
ludzkie problemy i uwagi, by móc jak najlepiej służyć 
ludziom. 

Można powiedzieć, że są to oczywiste 
spostrzeżenia i niczego nowego nie wnoszą, bo 
większość z nas podobnie myśli. Tyle że myślenie to 
jedno, a wprowadzenie tego w życie to drugie. 

Niestety dotychczasowe realia w naszej gminie są 
zdecydowanie inne, urząd żyje swoim życiem 
a społeczeństwo swoim. 

  
Tego dłużej tolerować nie można! 
  

Nasz kandydat całe dotychczasowe dorosłe 
życie poświęcił na prowadzenie działalności w różnych 
dziedzinach, we wszystkich doskonale się sprawdzając. 
Wszystkie jego przedsięwzięcia przyniosły sukces. 
W tym momencie nie chodzi mi wyłącznie o działalność 
gospodarczą. Ma znaczący wkład w wybudowanej sali 
gimnastycznej w Sułowie i drodze: Sułów- Sułówek. 
Organizował też chłopskie strajki. Jako jedyny spośród  
dzisiejszych kandydatów na wójta Gminy Sułów, 
własnymi pieniędzmi wspierał działalność społeczną na 
terenie gminy, między innymi Deszkowice Pierwsze 
(Straż, Klub Sportowy Perła) i Drugie (materiały na 
remont szkoły), Michalów (paczki żywnościowe dla 
potrzebujących), Sułów (wyposażenie do „Klubu Stara 
Remiza”, adaptacja remizy na szkołę), Sąsiadka 
(wyposażenie klubu), Sułówek (remont remizo - 
świetlicy, droga), Tworyczów (parking przy kościele, 
materiały na salkę katechetyczną), Rozłopy (remont 
drogi). Dla porównania, dotychczasowy wójt bardzo 
niechętnie wspiera nasze wioski funduszami, chociaż 
nie pochodzą z jego kieszeni tylko z naszych podatków 
a jest to wielka różnica.   Świadczy to dobitnie o tym, 
że pan Bulak posiada nieprzeciętne zdolności 
organizacyjne oraz kwalifikacje i doświadczenie 
w zarządzaniu . Przez te wszystkie lata oprócz 

zdobywania doświadczeń poznał też złe praktyki 
i nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszej gminy, 
których mamy zdecydowanie w nadmiarze które 
utrudniają nam życie. 

Postanowił więc, mimo tylu obowiązków, 
podzielić się swoim cennym czasem oraz 
doświadczeniem z nami po to aby nasza mała ojczyzna 
zajmowała godne miejsce wśród innych gmin, a ludziom 
żyło się łatwiej. 

Nie jest w tym zamiarze odosobniony, ma do 
pomocy grupę ludzi, którzy podobnie jak On , nie godzą 
się na dalsze trwanie w tej chorej rzeczywistości. 

  
Nazywamy się „Przyjazna Gmina Sułów” 
  
Mamy w swych szeregach ludzi młodych, lecz 

dobrze wykształconych w różnych kierunkach, jak też 
starszych z dużym doświadczeniem. Jesteśmy 
zdeterminowani aby przekształcić zaniedbaną 
i borykającą się wieloma zadawnionymi problemami 
gminę na nowoczesną i przyjazną  (dla wszystkich 
swoich mieszkańców jak i gości), naszą wspólną małą 
ojczyznę. Jeżeli nasz kandydat dostanie możliwość 
zarządzania gminnym majątkiem, na pewno nas nie 
zawiedzie a skorzysta na tym cała społeczność. 

LEON BULAK WÓJT GMINY SUŁÓW 
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Odmieńmy wreszcie smutną rzeczywistość naszej Gminy! 
Drodzy moi Sąsiedzi, Znajomi, Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo! 
Oddaję w Wasze ręce mój program który będę realizował jako Wójt gminy Sułów  wraz z radnymi z komitetu  KWW 
„Przyjazna Gmina Sułów”. Pewien jestem, tego że realizacja poniżej opisanych punktów  odmieni Naszą „Małą 
Ojczyznę”. Świadom tego, że Gmina nie może być tylko poborcą podatkowym lecz inicjatorem i kreatorem 
wszelkich działań inwestycyjnych, profilaktycznych, oraz kulturalnych pragnę byście zapoznali się z programem 
naprawy miejsca w którym żyjemy i chcemy żyć nadal. Opiera się on na kilku bardzo ważnych dla każdego z nas 
kwestiach: 
 

Po pierwsze: 
Uczciwy samorząd! 

Dołożymy wszelkich starań by uczynić Urząd Gminy przyjaznym i służebnym wobec Mieszkańców 
Położymy kres wszelkim przejawom marnotrawstwa, kumoterstwa i bezkarności przy podejmowaniu 

bezmyślnych decyzji inwestycyjnych narażających społeczność na straty. 
Będziemy działać w kierunku umożliwienia większego wpływu mieszkańców na decyzje ich dotyczące. 

Uczynimy to poprzez organizację spotkań z mieszkańcami w każdej z miejscowości, udostępnienie 
mieszkańcom obserwacji każdej sesji Rady Gminy, zamieszczanie na bieżąco informacji o pracy urzędu na 
stronie internetowej. 

Po drugie: 
Dynamiczny rozwój wszystkich sołectw! 

Utworzymy i będziemy dążyć do jak najpowszechniejszego korzystania z funduszu sołeckiego gdyż mamy 
świadomość jak jest on pożyteczny nie tylko pod względem inwestycyjnym ale także jako mechanizm 
aktywizujący i integrujący społeczność każdej z wiosek. 

 O wiele bardziej efektywnie (niż dotychczas) będziemy pozyskiwali środki z Unii Europejskiej i mądrze oraz 
sprawiedliwie je inwestowali.  

Jeżeli zostanę wójtem zobowiązuje się 10% z każdej pensji przeznaczać na cele społeczne (OSP, 
stowarzyszenia) dla każdej wioski z terenu całej gminy. 

Położymy nacisk na infrastrukturę – drogi, chodniki, pomosty(mola), rowy melioracyjne 
Podniesiemy atrakcyjność turystyczną naszej Gminy i będziemy wspierali rolników, pragnących rozwijać 

agroturystykę jako źródło dodatkowych dochodów. 
Podźwigniemy z upadku Gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie gminy. Działanie to da konkretne miejsca 

pracy a także zapobiegnie odpływowi pieniędzy z budżetu gminnego na konta prywatnych firm 
zewnętrznych. 

W sposób uczciwy i rozważny przygotujemy Plan rozwoju Gminy uwzględniający dobro wszystkich jej 
mieszkańców. 

 
Po trzecie: 

Prawo do pracy i godnego życia w Ojczyźnie a nie zagranicą! 
Poprzez obniżenie podatków sprawimy by nasza Gmina stała się miejscem przyjaznym dla miejscowych 

przedsiębiorczych osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą oraz dla inwestorów zewnętrznych. 
Otoczymy opieką prawną osoby chcące tworzyć nowe firmy i przedsiębiorstwa rodzinne.  
Zapewnimy wszelką pomoc tym, którzy dadzą możliwość zatrudniania młodzieży z terenu naszej Gminy. 
Będziemy pomagać przy pisaniu wniosków o dotacje na rozwój gospodarstw rolnych i nowo powstających oraz już 

istniejących przedsiębiorstw. 
Myśląc ekologicznie dążyć będziemy do pozyskania funduszy na budowę biogazowi w naszej gminie (dzięki temu 

powstaną nowe miejsca pracy i zbytu na płody dla rolników), oraz promować będziemy powstawanie małych 
elektrowni fotowoltaicznych a także propagować będziemy instalacje pieców CO na paliwa odnawialne. 

Chcemy przywrócić współpracę miedzy szkołami na terenie naszej gminy i sprawiedliwie je dofinansowywać oraz 
dbać o ich ciągły rozwój. 

Będziemy dążyć do powstania przedszkola dla najmłodszych naszych mieszkańców.  
W trosce o eksmitowanych mieszkańców osiedla w Michalowie zapewnimy większą liczbę mieszkań socjalnych. 

 
Po czwarte: 

Bezpieczeństwo! 
Pozyskując środki na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego podniesiemy efektywność jakże bardzo potrzebnej 

i ofiarnej pracy druhów strażaków. 
Zadbamy o systematyczny rozwój sieci bezpiecznych tras rowerowych i spacerowych. 
Uzupełnimy i dobudujemy system oświetlenia ulicznego. 

Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 
Program wyborczy Leona Bulaka 
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Po piąte: 
Kultura, Sport, Rekreacja i rozwój własnych zainteresowań. 

Będziemy dążyć do jak najszybszego powstania Gminnego Domu Kultury i adaptacji budynku na jego 
siedzibę. 

We współpracy ze stowarzyszeniami i innymi aktywnymi grupami osób organizować będziemy imprezy 
sportowo-rekreacyjne, konkursy, festiwale, imprezy plenerowe. 

Pragniemy wybudować place zabaw dla dzieci dostępne dla nich a nie zamykane pod kluczem. 
Chcemy zainicjować powstanie kąpieliska na terenie przyległym do zbiornika wodnego Nielisz. 
Będziemy chronić dziedzictwo kulturowe naszych wiosek poprzez tworzenie izby regionalnej a także 

odbudowywanie tradycji Kół Gospodyń Wiejskich. 
Pomożemy w realizacji każdego rozsądnego pomysłu mieszkańców danej miejscowości. 

 
Zaufajcie nam Państwo i oddajcie głos na radnych KWW „Przyjazna Gmina Sułów” a przekonacie się, że nie 

rzucamy słów na wiatr. Dowiedliśmy wiele razy w naszym codziennym życiu obok Was, iż jesteśmy ludźmi godnymi 
zaufania i wywiązującymi się z podjętych działań. Po wyborach nasze charaktery się nie zmienią! Nie obawiajcie 
się i zagłosujcie na ludzi odważnych, rozsądnych i z twardymi kręgosłupami etyczno-moralnymi. Takich trudno jest 
przekupić za kilkaset złotych umorzonego podatku czy załatwienie pracy na kilka miesięcy dla dziecka w Urzędzie 
Gminy. Już z góry wdzięczni za udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania Was we władzach gminnych 
zaręczamy, że głos Wasz będzie głosem dobrze oddanym!  

Leon Bulak 

K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów. 

Materiał wyborczy finansowany przez K.W.W. Przyjazna Gmina Sułów 

 Okres przedwyborczy jest czasem kiedy to 
emocje często  sięgają zenitu. Jest to zrozumiałe że 
kandydaci zabiegający o głosy wyborców, przedstawiają 
się w jak najlepszym świetle i prześcigają się  
w budowaniu jak najlepszych programów wyborczych. 
Pod warunkiem że postępują zgodnie z przyjętymi 
zasadami i dobrym wychowaniem. KWW. Przyjazna 
Gmina Sułów często poddaje krytyce działania władz 
gminnych na czele z dotychczasowym wójtem, tyle że 
nigdy nie robi tego bezpodstawnie i fałszywie. Każda 
krytyka z naszej strony poparta jest mocnymi 
dowodami i argumentami. Trafiają się wśród naszej 
konkurencji ludzie, dla których obce są zasady zdrowej 
konkurencji i dobrego wychowania. 
 Przedstawię teraz przykłady takiego działania. 
Od pewnego czasu rozklejane są na terenie gminy 
kartki formatu A4 z napisem „BULAK LEON RENCISTA 
KANDYDUJE NA WÓJTA”. 
Chyba się komuś z nienawiści rozum pomieszał. 
Po pierwsze, to Leon Bulak wcale nie jest żadnym 
rencistą i regularnie opłaca składki KRUS, ponieważ jest 
czynnym  rolnikiem.  
Po drugie, czy bycie rencistą dyskredytuje człowieka 
i nie pozwala kandydować na jakiekolwiek stanowisko? 
Jest to język pogardy dla osób niepełnosprawnych 
i chorych. Dyskredytować człowieka w oczach innych 
ludzi może tylko głupota jaką wykazali się, 
zleceniodawca i wykonawcy tych niecnych czynów.  
Po trzecie, oprócz głupoty można się tutaj dopatrzeć 

tchórzostwa, ludzie odważni zawsze się podpisują pod 
swoim czynem. 
 Kolejny przykład - od pewnego czasu niektórzy 
kandydaci z komitetu” Przyjazna Gmina Sułów” są 
nękani i zastraszani SMS-ami od  „życzliwych”. Takie 
czyny w świetle prawa są karalne i oczywiście o tych 
przypadkach  została zawiadomiona policja.  
Podejrzewam że arsenał środków i metod do zwalczania 
konkurencji nie został jeszcze wyczerpany przez 
naszych oponentów, pewnie jeszcze nie raz usłyszymy 
o kolejnych ekscesach. Obym się mylił.  
Jednak my nie jesteśmy ludźmi strachliwymi i pod 
żadną presją się nie ugniemy.     
 
 Kolejnym przykładem jest przyswajanie sobie 
cudzych programów. Kandydat na wójta, Tomasz 
Pańczyk bez najmniejszych oporów przyswaja sobie 
hasła wyborcze o których przez ostatnich  kilka 
miesięcy pisaliśmy w naszej gazetce. Takie tematy jak: 
fundusz sołecki, spółdzielnie socjalne, dom kultury 
i inne,  do tej pory zwalczał wszystkimi możliwymi 
sposobami, w przeddzień wyborów stał się ich 
zwolennikiem, zadziwiająca przemiana. Chyba tylko 
najwięksi głupcy w to uwierzą. Będąc wójtem przez 
17 lat dlaczego dzisiejszego programu nawet nie 
próbował realizować? 
 Dopiero niebezpieczeństwo utraty ciepłej posadki 
nakłania do zmiany stanowiska, takiego gospodarza to 
my nie chcemy!!! 

Wyborcze praktyki niektórych kandydatów 
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Któż z nas, dzieckiem jeszcze będąc, nie lubił 
słuchać opowiadanych przez mamę lub babcię bajek 
na dobranoc? Kto znów, gdy czytać już umiał, nie 
wypożyczał ze szkolnej biblioteki pięknie 
kolorowanych ksiąg, w których pełno było historii 
dzielnych rycerzy, pięknych królewien i księżniczek 
zamkniętych w zamkowej wieży lub u złego 
czarnoksiężnika? Bajki te prócz tego, że miały całą 
gamę bohaterów pozytywnych, nie były wolne od  
mrocznych, złych postaci jak smoki, złe czarownice 
i inne mało ciekawe stwory, które powodowały, że 
ciężko było nam -jako dzieciom- wejść do ciemnego 
pokoju czy też wychylić nos za próg domu po 
zapadnięciu zmroku. Ogólnie jednak lektury te 
prawie zawsze kończyły się szczęśliwie z morałem 
dającym czytelnikowi wzór do zachowania się 
w konkretnych sytuacjach przynoszonych przez 
życie.  

Dziś drogi czytelniku zachęcę Cię do przeczytania 
bardzo króciutkiej bajeczki o bliskiej Tobie i mnie 
Dolinie. 

W naszej Bajce rzecz dzieje się nie w przeszłości 
a w przyszłości i nie za siedmioma górami lecz między 
dwoma rzekami.   

Zacznijmy zatem opowieść: 
Latem 2025 roku, przekroczywszy rzekę Wieprz 

autokar wiozący turystów z Niemiec osiągnął swój cel 
podróży. Nim jednak kierowca znalazł wolne miejsce na 
parkingu’ upłynęło ładnych kilka minut’ gdyż przed 
niemieckimi zwiedzającymi tego dnia przyjechało tu 
jeszcze kilkanaście innych grup z Japonii, Rosji, USA, 
Francji i Hiszpanii. Wszyscy oni przyjechali, by 
zobaczyć jedyny w Europie prywatny rezerwat Polan 
utworzony na wzór amerykańskich rezerwatów Indian. 
Rezerwat ten utworzony w dolinie rzek Wieprza i Poru 
nazwano „Goło i wesoło”. 

 Gdy wreszcie zwolniło się miejsce postojowe’ 
grupa rozwrzeszczanych bawarskich podróżnych 
„wysypała” się z pięknego klimatyzowanego autobusu 
i zaczęła fotografować wszystko, co było w zasięgu 
obiektywów ich aparatów.  

Pierwszym obrazkiem, jaki przyciągnął uwagę 
zwiedzających, była grupka staruszków ubranych 
w stroje Prasłowian i pędzących za prosiakiem w skórkę 
dzika przebranego. To na ich powitanie prosiaczek  już 
dwudziesty trzeci raz tego dnia udawał polowanego 
dzika a dziadkowie dwudziesty trzeci raz pędzili, by 
wreszcie dopaść „dzikiego zwierza”.  

W innym miejscu turyści oczarowani zostali 
pokazem układania drogi z ekologicznego budulca, 
jakim były witki wierzbowe. Pręciki wierzby wprawnie 
dobierane przez kobiety o średniej wieku około 
siedemdziesięciu wiosen w zadziwiającym tempie 
tworzyły nowe pasy drogowe, po których przemieszczali 
się zachwyceni pomysłem zagraniczni goście. 

 Znowu w innym miejscu kilka par starych rąk za 
pomocą noży z krzemienia oprawiało skóry piżmaków, 
upolowanych w gęstym sitowiu porastającym całą 
północnozachodnią część rezerwatu, położoną nad 
zbiornikiem wodnym Nielisz.  Atrakcją największą 
w tym miejscu jednak była powierzchnia około 
dwuhektarowa na której powstała plaża nudystyczna 
nie dla ludzi, ale dla bezwłosych kóz pasionych przez 

pasterki w bikini na wzór stroju biłgorajskiego.  
Zagraniczni turyści liczący na jeszcze jedną 

atrakcję tego sezonu zawiedli się bardzo, gdyż z 
powodu braku dostatecznej ilości nie zdewastowanej 
przestrzeni, odwołano mistrzostwa Europy 
w rozjeżdżaniu ryb w stawach, ptasich gniazd i nor 
dzikich zwierząt. 

Na otarcie łez i jako rekompensatę za 
niedopełniony program pobytu w rezerwacie na 
poczekaniu zainspirowane zostało ognisko 
z piętnastoma starszymi z każdego plemienia 
mieszkającego w rezerwacie a na koniec z wodzem 
całego rezerwatu wypalono słowiańską fajkę pokoju, co 
udobruchało najbardziej niepocieszonych gości. Tak 
kończył się dzień pełen przygód i zagranicznicy 
z bagażem regionalnych przeżyć wsiadali do autokarów. 
Nim jednak wszyscy zajęli swe miejsca 
w klimatyzowanym pojeździe, jeden z przyjezdnych 
zapytał łamanym językiem siedzącego na ziemi 
smutnego staruszka  „Gdzie som wasze dzieci?”  

Na pytanie o dzieci starzec znieruchomiał 
i wybuchnął płaczem. Gość z Niemiec zatrzymał się 
i zapytał raz jeszcze „Dziadku, powiedzcie, co się stało? 
Czymu tu som tyko stare ludzie?” 

Na to starzec odpowiedział: Jak mnie Panie 
zrozumicie to posłuchajcie. 

Niemiec potaknął głową i dodał: Mój pradziadek 
był Ślązok i jo trocha umia mówić polski a rozumia 
wszystko”. 

Staruszek popatrzył w dal i jakby wpatrując się w 
historię, którą chciał przekazać, zaczął: 

Dzieci nasze w poniewierke po świecie Panie 
pośli, jak przyszed rok 2016 i ruszyła sprzedaż ziemi 
rolnyj dla obcokrajowców. Wtedy przyszed taki z kabzo 
pełno tych Euro i wykupił całe gmine, bo mu nikt nie 
przeskodził. Dwa lata przed tym 2016 rokiem to byli 
wybory do gminy i na wójta i myśmy do nich nie 
pośli ,bo żeśmy se tak pomyśleli, że to i tak nic nie da. 
Posłuchalim wsiech , co to gadali, „że ni ma co 
zmieniać” , że „ten co nowy przyjdzie to nic nie zmieni 
a i tak ma już dużo” W jedny wiosce to się tak ludzie 
tam bali, że jak się zmieni wójt, to pozabiera zasiłki a 
to przecie on nic do zasiłków ni miał bo to GOPS te 
zasiłki dzielił. Taki Leon, co to wtedy kandydował, to 
on Panie miał sklepy i mówił, że nigdy by zasiłków nie 
zabierał, bo za co ludzie by kupować przychodzili. 

 Panie, trza było iść, oj trza było do wyborów iść! 
A myśmy się bali i nie pośli. 

No i po tych wyborach- ten tego-  to się zaczyno 
Panie. Sprzedawanie wszystkiego, co gminne – najpierw 
dwie szkoły, a późni jak się rada nic na sesjach nie 
sprzeciwiła to dawaj przedawać grunta bez gospodarzy, 
a potem nawet te z gospodarzami, co nie płacili 
podatków. No bo nie było z czego płacić, jak już 
dopłaty zabrali do tytoniu. Dzieciaki tośmy jeszcze 
zdążyli po świecie porozpychać zanim cały teren nowy 
właściciel ogrodził i założył se rezerwat. My tu Panie 
musim już tak dożyć, bośmy w służbie u tego Niemca, 
co całą gminę wykupił. Za nie zapłacone podatki 
odrabiamy jako polskie Indiany.  

Staruszek chciał mówić dalej, lecz 
zniecierpliwiony kierowca zakrzyknął na zagranicznego 
rozmówcę i pokazał mu zegarek, dając do zrozumienia, 

Krótka Bajka o pewnej Dolinie 
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że muszą odjeżdżać. 
Niemiec z polskimi korzeniami niedowierzając 

czy, aby to co mówił ów starzec, jest prawdą, poklepał 
go po ramieniu i wcisnął w garść dwa Euro na 
pożegnanie, mówiąc  - Bitte (proszę) za take legende 
dla turystów należy wom się.  Po czym wsiadł do 
autokaru i cała grupa z wesołym śpiewem odjechała 
spokojnie do cywilizacji. 

Ta bajka nie kończy się szczęśliwym 
zakończeniem, ale jest za to morał. 

 
Morał: Nie chodząc na wybory, też głosujesz!  
 
 Nie można zaniedbać  nadchodzących wyborów, 

gdyż jest to ostatnia szansa obrony własności w naszych 
gminach. Najbliższe lata niosą nam zagrożenie 
w postaci wykupu ziem przez obcokrajowców. Od roku 
2016 będzie uwolniona sprzedaż ziemi dla każdego 
obywatela Unii i to na barkach włodarzy gminnych 
ciążyła będzie odpowiedzialność za utrzymanie gruntów 
położonych na terenach gmin, w polskich rękach. 
Dlatego musimy w jak największej liczbie iść do 
wyborów i wybrać ludzi mądrych, przywiązanych do 
tych terenów poprzez swoje gospodarstwa rolne czy też 
przedsiębiorstwa. Nie możemy ciągle ślepo ufać tym’ 
którzy dali przykład lekkomyślnego kupczenia nie swoim 
mieniem. Majątek sprzedawany lekką ręką pochodził 
często z pracy społecznej całych wsi. Wezmę tu 
najbliższy memu sercu przykład szkoły w Deszkowicach 
Pierwszych, którą budowano wysiłkiem całej 
społeczności wiejskiej. Celem zebrania składek na 
budowę powstał wtedy nawet zespół teatralno 
artystyczny, który jeżdżąc do sąsiednich gmin, dawał 
przedstawienia i uzyskane pieniądze z biletów 
przekazywał na inwestycję potrzebną dla dzieci. Kilka 
lat temu z mozołem wypracowany budynek sprzedano 
„mydląc oczy” mieszkańcom Deszkowic informacją tego 
typu, że będzie służył jako baza badawcza dla 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Nawet przed 
wyborami zawisł na budynku baner PWSZ. Po udanej 
kampanii baner ów zniknął a nieruchomość zaczęła 
przechodzić z rąk do rąk. Obecnie jest na jej 
ogrodzeniu oznakowanie agencji nieruchomości 
ROZMUS, ale czy aktualnie to ta agencja jest 
właścicielem majątku, który powinien służyć tutejszym 
mieszkańcom tego nie wie nikt. Po sprzedaży szkoły 
i przeniesieniu dzieci do innych placówek życie 
kulturalne w Deszkowicach zamarło. Budynek zaś 

pielęgnowany i odnawiany wysiłkiem rodziców 
i ówczesnej rady pedagogicznej od momentu 
zamknięcia niszczeje. Podobny los spotkał szkołę 
w Sułowcu. Obecnemu włodarzowi naszych 
miejscowości nie zależy na dobru społeczeństwa. 
Dlatego taki ktoś, kto podejmuje decyzje o sprzedaży 
cudzego (społecznego) mienia nie podejmując dialogu 
z prawowitym właścicielem nie powinien więcej 
piastować żadnych funkcji społecznych. Wybrany 
demokratycznie wójt powinien służyć społeczeństwu, 
a nie wysługiwać się nim co cztery lata. My zaś jako 
wolni obywatele powinniśmy i musimy skorzystać 
z przywileju danego nam przez ustrój demokratyczny 
i zagłosować, oceniając jego pracę dla nas. 

Nie możemy na własne życzenie rezygnować 
z decydowania o przyszłości naszej i naszych dzieci.  

Oddajemy w ten sposób przysługę tym, którzy 
mobilizują się co cztery lata i utrzymują stan rzeczy, 
jaki bardzo wielu osobom w naszej gminie się nie 
podoba.  

W starożytnej Grecji osoby nie głosujące i nie 
zajmujące się polityką były niewolnikami i nazywano je 
Idiotes. Czy Ty też chcesz czuć się jak niewolnik nie 
korzystający z praw, które daje demokracja?  

Obserwując frekwencje podczas wyborów, tak 
ważnych dla każdego nas, zauważam, że prawie połowa 
z mieszkańców gminy niestety nie korzysta ze swojego 
prawa bycia wolnym człowiekiem. Później jest 
narzekanie, ale czy zasadne? Myślę że najwyższy czas 
z tym skończyć!  

Czas obudzić się z obywatelskiego letargu 
a powiem dobitniej: obywatelskiego lenistwa i dać 
wyraz swego niezadowolenia z dotychczasowego 
sposobu sprawowania władzy. 

Idźmy sami do wyborów i zachęćmy do tego jak 
największą liczbę swych najbliższych, sąsiadów 
i znajomych. Takiej  odważnej postawy wymaga od nas 
rozsądek, odpowiedzialność i troska o dobro wspólne 
jakim są nasze małe ojczyzny w postaci wiosek, 
w których żyjemy. Od Ciebie i ode mnie zależy wynik 
wyborczy w najbliższych wyborach. 

Nie dajmy się po raz kolejny zwieść i oszukać, 
byśmy nie skończyli za ogrodzeniem rezerwatu w roli 
polskich Indian. W naszych rękach jest władza by 
dopisać szczęśliwe zakończenie tej historii na przyszłe 
lata. DO DZIEŁA ZATEM! 

 
(Autor:  Tomasz Jaworski) 
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Zbliża się czas wyborów, czas refleksji 
i podsumowań oraz czas egzaminu obywatelskiego. 
Możliwość wybierania jest to przywilej ludzi wolnych, 
ale też wielka odpowiedzialność za siebie, rodzinę, za 
małą ojczyznę i w ostatecznym rozrachunku za cały 
kraj. 

 Społeczeństwo nasze jest w kryzysie 
moralnym. Ze strony społecznej  wielka fascynacja 
dobrami materialnymi, przy tym porzucenie 
podstawowych wartości, które na przestrzeni wieków 
były najważniejsze, takich jak :patriotyzm, honor, 
wiara .Po przeciwnej stronie władze ,w dużej części 
opanowane przez ludzi, którzy za nic mają wszelkie 
zasady moralne budujące społeczeństwo na 
fundamencie kłamstwa, egoizmu i pogardy dla zwykłych 
obywateli. Nieustannie wmawia się nam, że wszystko 
co się robi, jest dla naszego dobra (zniszczone fabryki, 
rozgrabiony majątek narodowy, niebawem 
nieograniczona wyprzedaż ziemi obcokrajowcom). 

 Czy ziemia, która tak wiele razy spływała łzami 
i krwią zasłużyła na taki los? Czy za taką ojczyznę  
wiele pokoleń patriotów- Polaków oddało życie? 

 Został nam narzucony chory system, fałszywie 
zwany demokracją, w rzeczywistości cofnęliśmy się do 
epoki feudalizmu, tyle że w nowoczesnym wydaniu. 
Naszym zadaniem jest :pracować jak najwięcej, płacić 
podatki i cicho siedzieć, w nagrodę jaśnie panujący nas 
pochwali, lub w przypływie złego humoru skarci. 

 Pora obudzić się z tego koszmaru. Naszym 
obowiązkiem jest nie tylko płacenie podatków, ale też 
interesowanie się tym, na co pieniądze są wydawane. 
Musimy mieć wpływ na naszą przyszłość i to my 
powinniśmy 16 listopada wyrazić swoją opinię przy 
urnach wyborczych. Dotyczy to nas wszystkich bez 
wyjątku. Nikt nie może tłumaczyć swojej bierności 
wobec zła tym, że jego to nie obchodzi i że polityką się 
nie interesuje, jest to oszukiwanie tylko samego siebie. 
Każdy z nas, kto obojętnie przechodzi obok zła, staje 
się współwinnym jego istnienia. 

 Głównymi sprawcami naszej chorej 
rzeczywistości są ludzie dzierżący w rękach stery 
władzy, którzy mając na względzie tylko własne 
korzyści, zapominają o nas i naszych potrzebach. Mamy 
na to przykłady w skali kraju, jak też w wymiarze 
gminy. 

 Na sprawy całego kraju  mamy wpływ bardzo 
ograniczony, ale gmina jest na wyciągnięcie naszych 
dłoni, tutaj właśnie my mieszkańcy możemy decydować 
o jej przyszłości.  Każdy z nas widzący te niekorzystne 
zjawiska i nieprzeciwstawiający się im, bierze na siebie 
ciężar grzechu zaniechania. Czy widząc tonącego 
człowieka wystarczy mówić,  że to widzimy? Czy takie 
stwierdzenie uratuje mu życie? Uratować tonącego 
może tylko mądre działanie, a nie bierne przyglądanie 
się temu. 

 Nasza gmina jest obecnie w trudnej sytuacji 
i też potrzebuje mądrego działania i pomocy. 
Kilkunastoletnie zaniedbania widoczne są na każdym 
kroku, wystarczy tylko nie przymykać oczu, a na pewno 
to zobaczymy. To że nie sięgnęliśmy dna możemy 
zawdzięczać tylko temu że duża część mieszkańców 
jest bardzo pracowita i zapobiegliwa. 

 Większość gmin i regionów, które mają dobrych 

gospodarzy „odjechała” w stronę nowoczesnej 
przyszłości i tylko my „drepczemy” w miejscu. Dopóki 
nie zrobimy ładu na naszym gminnym podwórku, nie 
łudźmy się, że młodzi ludzie, w tym nasze dzieci 
i wnuki , przestaną szukać lepszego życia z dala od nas, 
gdzieś w obcym kraju, między obcymi ludźmi, w obcej 
kulturze. Ich miejsce jest przy nas, na swojej ziemi, na 
swojej ojcowiźnie. Żeby tak się mogło stać, muszą być 
spełnione podstawowe oczekiwania ze strony młodych 
ludzi i nie tylko. 

 Nasza gmina musi zacząć rozwijać się w sposób 
prawidłowy i nowoczesny. Sprawowanie władzy nie 
może opierać się na kłamstwie i niespełnianych 
obietnicach. Musimy zacząć więcej wymagać od ludzi 
którzy nami rządzą,  ponieważ utrzymują się z naszych 
podatków i to nam powinni służyć a nie odwrotnie. 
Przyszła gminna władza musi szanować i realizować 
wolę i potrzeby naszej całej społeczności. 

 Czy dzisiejsza władza jest w stanie sprostać 
tym wyzwaniom? Jestem przekonany, że nie. Moje 
przekonanie nie wzięło się z przysłowiowego „ sufitu”, 
lecz z bacznej obserwacji i wnikliwej analizy poczynań 
naszych włodarzy na przestrzeni kilkunastu ostatnich 
lat. 

 
Przedstawię teraz listę wyborczych obietnic 

kandydata na wójta sprzed ośmiu lat Tomasza 
Pańczyka. 

  
Wspólnie przekonamy się , co z tych obietnic 

w ciągu ośmiu lat zostało zrealizowane? 
  
„1 - zagospodarowywać odnawialne źródła 

energii” – 
 Projekty tego typu z powodzeniem realizują 

inne gminy, do tego powinniśmy wrócić, jest to 
przyszłościowe. U nas zachwaszczono kilka pól wierzbą 
energetyczną, miały powstać kotłownie do spalania 
wierzby i słomy , nie powstało nic. 

  
„2 - docieplić obiekty użyteczności 

publicznej” – 
�� Nie docieplono niczego! 
  
„3 - tworzyć nowe miejsca pracy”  - 
�� W innych gminach powstają spółdzielnie 

socjalne dające zatrudnienie mieszkańcom z danego 
terenu i pozwalające tańszym kosztem realizować 
bieżące potrzeby jak też inwestycje. U nas nie 
powstało nic. 

  
„4 - pozyskać środki na tworzenie Domu 

Spokojnej Starości”  - 
�� Chodziło o budynek poszkolny w Sułowcu, 

niestety budynek sprzedano, w tej chwili niszczeje, 
wysiłek wioski włożony przy budowie szkoły  został 
zmarnowany. 

  
„5 - nieodpłatnie udostępnić salę 

audiowizualną do przeprowadzania szkoleń dla 
mieszkańców” -� Tutaj fantazja kogoś poniosła, nigdy 
takiej sali nie było. 

  

Białe jest białe 
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„6 - podjąć działania zmierzające do 
poprawy estetyki naszej gminy” – 

 Co przez osiem lat w tej sprawie zrobiono? 
  
„7 - dofinansowywać przedsięwzięcia 

kulturalne” – 
�W tej kwestii nasza gmina jest białą plamą na 

tle powiatu. W sąsiedniej gminie Nielisz działa 12 Kół 
Gospodyń Wiejskich mają GOK oraz kilka nowoczesnych 
świetlic. U nas 2 KGW, domu kultury nie ma, brakuje 
też świetlic. Nie robi się prawie nic w dziedzinie 
kultury, hańba !! 

  
„8 - organizować „białe niedziele” - 

(bezpłatne badania lekarskie) – 
�� Nie realizowano. 
  
„9 - utrzymać istniejące szkoły”�  
Szkoły zamknięte, budynki niszczeją. 
  
„10 - utworzyć fundusz stypendialny dla 

najzdolniejszych uczniów gimnazjów” -czy coś 
stworzono? 

  
„11 - powołać stowarzyszenia promujące 

walory turystyczne naszej gminy” –  
Właściwa promocja gminy nie istnieje. 
  
„12 - pozyskać środki na rozwój bazy 

sportowej”  -  
Osiem lat buduje się prysznice w Deszkowicach, 

czy tak miał wyglądać rozwój bazy? . 
  
„13 - doposażyć jednostki OSP 

w nowocześniejszy sprzęt” – 
 Tutaj też są wieloletnie zaniedbania 
 
 
  
Od tamtej pory minęło osiem lat, czas 

w większości zmarnowany bezpowrotnie, z 13 punktów 
programu, większości nawet nie próbowano realizować. 

Po co więc były wpisywane? 
Dlaczego  próbuje się po raz kolejny mamić nas 

obietnicami,  które i tak nie będą realizowane ? 
  
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, po 

to, aby po raz kolejny być wybranym i żyć spokojnie 
przez następne cztery lata. 

  
A gmina? - przed następnymi wyborami zrobi się 

coś na pokaz i znowu wszyscy będą zadowoleni 
i zagłosują właściwie. 

  
Tak nie wolno !!! 
  
Nasza gmina po siedemnastu latach rządów 

wójta Tomasza Pańczyka, przedstawiając obrazowo, 
wygląda jak zaniedbane pole, porośnięte ostem 
i kąkolem, barwnie się prezentuje, ale pożytek z tego 
żaden i przeżyć tutaj coraz trudniej, dlatego kto może 
od nas wyjeżdża. 

Dopóki nie zmienimy gminnych gospodarzy na 
lepszych, nie mamy co liczyć na obfity plon i lepsze 
życie. 

Trzeba jak najszybciej skończyć z metodami 
zarządzania, gdzie wymaga się dużo a daje się mało. 
Mam tu na myśli zbyt małe inwestowanie w potrzeby 
i oczekiwania mieszkańców, a wymaga się aktywności 
społecznej i poparcia dla władzy gminnej. 

 Każdy rolnik wie doskonale o tym, że dobry 
plon nie bierze się z niczego. Najpierw trzeba zasiać 
i pielęgnować, a żniwa są na końcu. U nas próbuje się 
tylko żniwować. 

  
Jesteśmy ludźmi dorosłymi, nie powinniśmy 

w nieskończoność wysłuchiwać i wierzyć we wszystkie 
fałszywe obietnice, jakie nam się przed wyborami 
przedstawia. 

  
Gmina Sułów nie potrzebuje fałszywych 

wizjonerów, tylko ludzi poważnych i energicznych 
z wizją na jej rozwój i zdolnych doprowadzić swoje 
zamierzenia do szczęśliwego końca. 

  
Dotychczasowe działania władz gminnych 

polegały głównie na rzuceniu hasła i rozpoczynaniu 
pewnych działań, wystarczyło że, na drodze pojawiała 
się jakaś przeszkoda czy jakiś problem, natychmiast to 
zostawiano, rzucano nowe hasło i tak w kółko, wyraźny 
brak konsekwencji działania. W ten sposób niczego nie 
zbudujemy, jedynie zmarnujemy pieniądze i szanse na 
rozwój. 

Tak było z odnawialnymi źródłami energii, 
Domem Spokojnej Starości, Gospodarstwem 
pomocniczym, szlakami turystycznymi,  promocją 
gminy, i innymi. 

  
Ludzie, którzy nie dotrzymują danego słowa, 

nie powinni być ponownie wybrani i sprawować żadnych 
funkcji publicznych!!! 

 
Nie możemy osób skompromitowanych, 

nieprawdomównych i nieudolnych wybierać na swoich 
przedstawicieli, bo po raz kolejny nas zawiodą, tak 
samo jak uczynili to wcześniej, a marzenia o rozwoju 
gminy i godniejszym życiu będziemy mogli włożyć 
między bajki. 

  
  
Zachowajmy się jak przystoi ludziom dorosłym 

i rozsądnym, dajmy szansę tym, którym rzeczywiście 
zależy na naszym dobru i lepszej przyszłości gminy, 
którzy dotychczasową postawą udowodnili, że potrafią 
być konsekwentni w działaniu, a szybko przekonamy 
się, że było warto. 



13 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

 Pod tym tytułem  prezentowaliśmy we 
wcześniejszych numerach naszej gazetki artykuł 
sławiący piękno tej miejscowości i szlachetność ludzi 
tutaj zamieszkujących, autorstwa pani Ireny Malec 
Iwańczyk. Autorka artykułu jest nie tylko wielką 
patriotką lokalną, ale i wnikliwą obserwatorką. Obraz 
przedstawiany był przez pryzmat dzieciństwa 
i młodości. Takie były ówczesne realia Michalowa, 
a jakie są dzisiaj? Na to pytanie najlepiej mogą 
odpowiedzieć sami mieszkańcy. Miejscowość początek 
swojej świetności zawdzięczała Ordynacji i lokalizacji 
pałacu, to był najdłuższy okres rozwoju Michalowa. 
Później przyszła nowa władza, zlikwidowano 
Ordynację, na terenie miejscowości powstało 
Państwowe Gospodarstwo Rolne. Nie był to twór 
idealny, ale państwo gwarantowało jego rozwój, 
a ludność miała pracę i przyzwoite warunki bytowe. 

Nastąpiła kolejna zmiana i był to najtrudniejszy 
czas i sprawdzian dla mieszkańców, jak i dla władzy 
gminnej, która mimo ograniczonej pomocy 
państwowej, starała się zapewnić godne warunki życia. 
Na czele gminy stał wówczas pan Waldemar Pietrak 
mieszkający w Michalowie ale rodzinnie związany 
z innym rejonem naszego kraju. Miejsce urodzenia nie 
miało tu żadnego znaczenia, wspólnie z radnymi 
i społecznością stanowili zgrany zespół będący w stanie 
pokonać wiele przeszkód. I pokonywali. Były to czasy 
trudne a zarazem pełne zaangażowania i entuzjazmu 
społecznego, na tej fali Michalów , podobnie jak cała 
gmina Sułów, zaczęła się dynamicznie rozwijać. 
Budowało się wtedy dużo, powstawały szkoły, 
strażnice, świetlice, drogi, wodociągi. 

Trwało to 10 lat do czasu, kiedy pan Pietrak 
postanowił nas opuścić. Rezygnując z wójtowania, 
pozostawił gminę Sułów w stanie dynamicznego 
rozwoju. Gdyby jego następca był równie 
zaangażowany, mielibyśmy o wiele mniej powodów do 
narzekania i nie tylko Michalów, a cała gmina stałaby 
się miejscem powrotów. W tej chwili wszyscy tylko 
wyjeżdżają. Pewnie nie wszyscy to pamiętają, 
ponieważ od tamtej pory minęło już 17 lat, wyrosło 
nowe pokolenie, wychowane w innym duchu, 
entuzjazm i aktywność społeczną, zastąpił marazm 
i brak wiary w to, że można cokolwiek zmienić na 
lepsze. Współpracę społeczeństwa z władzą zastąpiły 
jednostronne decyzje władzy, stąd biorą się 
inwestycje, które w żaden sposób nie poprawiają 
jakości życia mieszkańców, a pochłaniają gminne 
fundusze. Dotychczas urzędujący wójt, Tomasz Pańczyk 
wraz ze swoimi stronnikami oskarżają naszą gazetkę 
o prowadzenie wobec nich kampanii negatywnej. 
Szanowni adwersarze - gazetka tylko opisuje negatywne 
zjawiska i fakty, ale ich nie tworzy, te fakty tworzycie 
wy. Jeżeli napisaliśmy „nasza gmina, należy do 
najbiedniejszych w powiecie zamojskim(taka jest 
prawda, można to sprawdzić)”to, czy za ten stan rzeczy 
odpowiedzialna jest nasza gazetka? Czy gospodarz który 
do tego stanu doprowadził? Jeżeli przed 1997 rokiem 
Gmina Sułów była wielkim placem budowy (o tym 
pisaliśmy),a gminy sąsiednie parzyły na nas 
z zazdrością, to po objęciu władzy przez aktualnego 
wójta role się odwróciły i w procesie inwestycyjno -
rozwojowym zostaliśmy za nimi z tyłu, to też jest 

prawdą i można sprawdzić. Czy za to też 
odpowiedzialność ponosi gazetka? Czy może gospodarz 
gminy? Obowiązkiem prasy niezależnej jest 
przedstawiać niezależny punkt widzenia. Wszystko co 
do tej pory napisaliśmy możemy poprzeć dowodami, 
nikogo niesłusznie nie oczerniamy. Jeżeli chodzi 
o prowadzenie negatywnej kampanii, to rzeczywiście 
ktoś ją prowadzi. Przed każdymi wyborami ktoś 
propaguje fałszywe i nie poparte żadnymi dowodami 
ani sensem hasła typu: jeżeli zmieni się wójt, to 
bezrobotni będą pozbawieni zasiłków, jeżeli zmieni się 
wójt, to pracownicy urzędu stracą pracę, jeżeli zmieni 
się wójt to wszyscy na tym stracimy i że lepiej niczego 
nie zmieniać itp. Ciekawy jestem, jeżeli zmieni się 
wójt, czy słońce będzie wschodziło i zachodziło. To jest 
właśnie fałszywa i negatywna kampania. Podobna 
sytuacja była przed ośmioma laty w gminie Nielisz. 
Przestrzegano przed zmianą wójta, jednak mieszkańcy 
postanowili zaryzykować. Nowym gospodarzem został, 
(podobnie jak Leon Bulak), przedsiębiorca. Po dwóch 
kadencjach nowych rządów Gmina Nielisz jest w stanie 
rozkwitu, ryzyko się opłaciło. 

Dlaczego o tym wszystkim wspominam przy 
okazji Michalowa? 

Istnieje opinia że Michalów jest najbardziej 
rozpieszczany przez nasze władze, dlatego że wójt 
pochodzi właśnie stamtąd.  

Rzeczywiście, znaczna część gminnych 
pieniędzy płynie do Michalowa, tylko czy przeciętny 
mieszkaniec tej miejscowości z tych pieniędzy 
korzysta? 

Tylko nieliczni, większość może sobie tylko 
popatrzeć. 

Oto opinia jednej z mieszkanek Michalowa: 
„Brak utwardzonej drogi na ul. Nadrzecznej 

(tam tylko do zakrętu jest asfalt), no i brak 
oświetlenia na niej. Na ul. Zielonej powinien być 
chodnik, bo jest to miejsce bardzo niebezpieczne dla 
pieszych z powodu zakrętu i  niekoszonych chwastów 
i widoczność przy tym jest zerowa, a przecież dzieci 
chodzą do szkoły tamtędy, bo dojazd autobusem im się 
nie należy. A tak dodam z własnego doświadczenia, że  
po opadach śniegu nie można było z parku wyjechać, 
nie wspomnę, że nawet w razie potrzeby to 
i pogotowie by nie dojechało i gdy upomniałam się 
o odśnieżenie dróg, to odsyłali mnie od urzędu, do 
urzędu jakbym nie mieszkała na terenie tej gminy 
i kazali mi pisać podanie.” 

 
Wmawia się wszystkim, patrzcie to wszystko dla 

was robimy, tylko że to wszystko jest iluzją obliczoną 
na zdobycie jak największej ilości wyborczych głosów 
i ma niewiele wspólnego z troską o ludzi. Po 17 latach 
troski o mieszkańców powstaje klub w byłej remizie, za 
następne 17 powstanie przedszkole i wszyscy będą żyli 
długo i szczęśliwie. 

„Michalów miejscem powrotów” 
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Zastanów się głęboko i odpowiedz sobie na pytania. 
  
  
Czy uważasz, że na pięć tysięcy osób zamieszkujących naszą gminę, tylko jeden człowiek jest 

wystarczająco mądry aby być dobrym gospodarzem i wójtem? 
Jeżeli nie, to daj szansę innemu kandydatowi, istnieje szansa, że więcej zdziała niż dotychczasowy wójt. 
  
Czy jesteś za szybkim i nowoczesnym rozwojem naszej gminy? 
Jeżeli tak, to kilkunastoletni marazm udowodnił, że dotychczasowa władza nie jest w stanie sprostać 

twoim oczekiwaniom. 
   
Czy chciałbyś mieć wpływ na to, co się dzieje na terenie gminy lub Twojej wioski? 

Do tej pory było to niemożliwe. Najwyższy czas to zmienić! 

  
 Czy zastanawiałeś się , ile pieniędzy wpłaciłeś w formie podatku w ciągu ostatnich kilkunastu lat i czy 

wpłynęło to wystarczająco na rozwój twojej miejscowości? 
 
Jeżeli nie, to znaczy, że źle gospodaruje się Twoimi pieniędzmi. 

Pytania  

Budynki użyteczności publicznej z gminy Sułów 
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„Módl się i pracuj”. Maksyma Świętego 
Benedykta z Nursii liczy sobie już ponad 1500 lat 
i powinna być aktualna także w naszych czasach. 
Tyle tylko, że o aspekt pracy dba się i ustawia na 
miejscu najważniejszym w życiu wielkiej masy ludzi 
nam współczesnych, o aspekcie modlitewnym, 
wspomina się raczej cichutko i bardzo rzadko 
w gronie osób zaufanych, jakby był to temat 
wstydliwy a nawet zakazany. Coraz częściej osoby 
przyznające się do wiary w Boga i przynależności do 
Kościoła Katolickiego są wyśmiewane i izolowane od 
grupy „postępowych i nowoczesnych”. Poeta zaś na 
przekór tym „nowoczesnym” mówi: ”Tylko pod 
Krzyżem, tylko pod tym Znakiem, Polska jest Polską 
a Polak - Polakiem”. 

Dziadkowie i ojcowie nasi powtarzali „Bez Boga 
ani do proga” a zatem bez westchnienia i prośby 
o przewodzenie każdemu naszemu działaniu nie 
powinniśmy wystawiać nogi za próg naszego domu. 
Święty Paweł jakby na potwierdzenie tych słów powie: 
”czy jecie czy pijecie czy cokolwiek innego czynicie, 
wszystko na Chwałę Bożą czyńcie”.  

A świat współczesny proponuje egoizm, wygodę, 
i beztroskie życie w związkach nie tylko partnerskich 
(niesakramentalnych) lecz teraz już jednopłciowych. 
Obecnie każdy kanał telewizyjny jest pełen nowych 
gwiazd i tzw. celebrytów w osobach wybitnych 
kucharzy którzy nie przebierając w słowach depczą 
godność uczestników zmagań o tytuł mistrza sztuki 
kulinarnej.  

Ci którzy historię znają wiedzą, że czasy gdzie 
hołdowano kucharzom w Cesarstwie Rzymskim były 
czasami poprzedzającymi bezpośrednio jego upadek. 
Czyżby i naszej cywilizacji lada chwila zagrażał rozpad 
i wielkie zmiany dziejowe? 

Nieznajomość historii zmusza zawsze do 
przeżycia jej na nowo. I to w sposób niejednokrotnie 
bardziej bolesny niż poprzednie podobne dziejowe 
przypadki. Realność zagrożenia kolejną wojną na skalę 
kontynentalną rośnie z dnia na dzień i każdym 
doniesieniem medialnym. 

Czy istnieje zatem sposób aby się obronić przed 
tymi zawisającymi czarnymi chmurami zagrożeń 
bytowania nas jako Narodu i Państwa? 

Istnieje i to bardzo silny oręż do obrony! 
Modlitwa! Modlitwa wspólnotowa w intencji Ojczyzny. 

1 maja 2011 roku w niedalekiej od nas Parafii 
Trzęsiny za przyczyną proboszcza ks. Juliana 
Brzezickiego oraz Pana Marcina Dybowskiego – wydawcy 
wydawnictwa ANTYK, rozpoczęła się wspaniała 
inicjatywa pod nazwą Krucjata Różańcowa za Ojczyznę. 
Do inicjatorów tego pięknego dzieła przez ostatnie trzy 
lata przylgnęło ponad 150 tysięcy osób modlących się 
przynajmniej jedną cząstką różańca „W intencji Polski 
wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz 
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu” 

Część sceptyków zaraz powie „Jak modlitwą 
można bronić Państwo i Naród?” 

Już spieszę z odpowiedzią dając za przykład 
maleńkie Węgry, gdzie kilka lat temu 10% 
społeczeństwa podjęło wezwanie do modlitwy 
wystosowane przez tamtejszy episkopat i modliło się 

stale na różańcu za swoją ojczyznę. Na efekt nie trzeba 
było czekać długo, gdyż socjaliści rządzący na sposób 
jaki obecnie nam się proponuje w Polsce zostali tam 
osunięci od władzy. Na Węgrzech rządzi obecnie partia 
Fidesz – po łacinie „fides” znaczy Wiara. Zmieniono 
konstytucję, która teraz rozpoczyna się od słów „Boże 
błogosław Węgrów” i zaczęła do kraju wracać 
normalność a wraz z nią emigranci którzy opuścili swą 
Ojczyznę gdyż tak jak u nas obecnie warunki były nie 
do zniesienia pod rządami lewicowych władz. Na około 
10 milionów Węgrów, 2 miliony powróciło z zagranicy 
po zmianie rządu i zaprowadzeniu ładu gospodarczego 
i moralnego.  

W naszym kraju jest to także możliwe tylko 
musimy zadbać o poszerzenie liczby uczestników 
Krucjaty Różańcowej i wytrwale prosić Boga za 
wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny by 
w naszym kraju zapanowała wreszcie normalność i ład.  

Modlitwa różańcowa właśnie jest nam dana jako 
pomoc by nie zatracić się w propozycjach oferowanych 
przez dzisiejszy zwariowany świat. I solidnie stać 
w obronie zagrożonych coraz mocniej takich wartości 
jak Rodzina, Małżeństwo, Patriotyzm, Wiara, szacunek 
do tradycji i wierność jej. 

Czyż mało naszych kolegów, znajomych, dzieci 
i wnuków boryka się obecnie po świecie nie znajdując 
w swym kraju pracy gdyż, władzę zawładnęły elity dla 
których takie pojęcie jak dobro obywateli w ogóle nie 
istnieje?  

Powyższy przykład niewielkiego Państwa 
szykanowanego przez Unię Europoejską za trwanie przy 
tradycji chrześcijańskiej i mimo tego rozwijającego się, 
dodaje otuchy i napawa optymizmem, że trud 
współpracy z Bogiem w obronie miejsc w których 
żyjemy zostaje nagrodzony zwycięstwem. 

Zachęcam dziś jak najszerszą liczbę czytających 
ten artykuł by podjęli także wspólny wysiłek i do 
modlitwy wieczornej codziennie dokładali podaną 
intencję krucjatową a zaręczam, że trud ten nie 
zostanie zmarnowany w tym i w przyszłym życiu do 
którego przecież dążymy.  

Kto może pracować rękoma niech pracę łączy 
z modlitwą zaś kto pracować już nie może niech 
modlitwy pomnaża by wesprzeć tych co dla dobra 
ojczyzny w pocie czoła pracują. 

Owoce naszych wspólnych działań gospodarczych 
i duchowych mogą nas w niedługim czasie bardzo 
pozytywnie zaskoczyć i przynieść zmiany o których 
nawet nie jesteśmy w stanie pomarzyć. 

 
 (Autor : Tomasz Jaworski) 

Ora et labora! (módl się i pracuj) 
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Kandydat do Rady Powiatu 
Zamojskiego  
  

 Lucjan Bartoszczyk - lat 58, mieszkaniec 
Sułowa, ukończył studia magisterskie na Wydziale 
Prawa i Administracji WSEI w Lublinie. Od 2006 
roku Kierownik Biura  PGNiG SA w Zamościu.  
 Dysponuje wiedzą i doświadczeniem 
w działalności samorządowej. W latach 1994-2002 
jako Przewodniczący Rady Gminy w Sułowie wraz 
z Radnymi i ówczesnym Wójtem – Panem 
Waldemarem Pietrakiem współtworzył klimat do 
rozwoju aktywności społecznej mieszkańców 
gminy Sułów, co przełożyło się na okres jej 
największego rozkwitu.  
 W latach 2005 – 2010 pełnił funkcję 

Przewodniczącego Rady Społecznej przy Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Zamościu. Jest 
mieszkańcem gminy Sułów i zna problemy oraz 
potrzeby lokalnej społeczności, dlatego jako  
Radny Rady Powiatu deklaruje wsparcie 
lokalnych samorządów w realizacji podjętych 
przez nie inicjatyw.  

Pozycja nr 3  

Materiał wyborczy finansowany przez K.W. Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe 
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58 lat, absolwent Akademii 
Ro ln i cze j ,  Radny  Se jmiku , 
Wojewódzki Inspektor Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno—
Spożywczych, Przewodniczący 
Powiatowej Izby Rolniczej, rolnik 
gospodarujący na 15 hektarowym 
gospodarstwie w Deszkowicach 
Pierwszych, specjalizującym się 
w produkcji tytoniu i buraków. 
Zgodną rodzinę tworzą: żona Alicja, 
synowie: Tomasz, Marcin, Andrzej, 
Michał, Piotr, synowe: Anna, 
Monika, Magdalena, Monika oraz 
dziewięcioro wnucząt. 

Materiał wyborczy finansowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe 
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Budynki 
użyteczności 
publicznej 

z gminy Nielisz 
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Humor  

 

 - Kiedy miały miejsce pierwsze wolne wybory? 

 - Gdy Bóg zrobił Ewę z żebra Adama i powiedział mu: 
wybierz żonę. 

———————————————- 
Tusk i Obama spotkali Pana Boga. Są ciekawi jak będzie 

wyglądała przyszłość. 
- Za ile lat w USA będzie kryzys ekonomiczny? – pyta 

Obama. 
- Za 20 lat. 

- To już nie za mojej kadencji - stwierdza Obama. 
- Kiedy w Polsce będzie dobrobyt? - pyta Tusk. 

- A to już nie za mojej kadencji - odpowiada Pan Bóg. 
——————————————- 

 - Jaka jest istotna zmiana w ostatniej nowelizacji 
ustawy emerytalnej? 

- Emeryci od teraz będą mogli przechodzić przez jezdnię 
na czerwonym świetle.   
————————————— 

Do FSO na Żeraniu przybiega uradowany klient. 
- Dostałem talon na małego fiata! Kiedy go mogę 

odebrać? 
- Za 10 lat, to najbliższy termin. 

- A rano, czy po południu? 
- ??? A co za różnica? 

- No bo rano będą mi zakładać telefon.  

Udzielam poparcia dla 
K.W.W. Przyjazna gmina 
Sułów - Aleksandra Martyna  

Udzielam poparcia dla K.W.W. 
Przyjazna gmina Sułów - Lucjan 
Bartoszczyk 

Udzielam poparcia dla Leona Bulaka jako 
przyszłego wójta - Marian Jaworski  

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 
WYKORZYSTAJ 

SZANSĘ NA 
LEPSZE JUTRO 
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