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Od redakcji 

 

 Szanowni Państwo! 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego 2015 Roku, składamy 
Wam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia po 
wielokroć, pracy dającej satysfakcję w sercu i 
kieszeni, urodzaju na polach i w obejściach, jak 
najczęstszego doświadczania sąsiedzkiej i nie 
tylko życzliwości, Błogosławieństwa Bożego i 
niech każdy dzień, nawet ten deszczowy lub 
mroźny, będzie dla Was jak najbardziej 
oczekiwany prezent. 
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Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą! 
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Wójt Gminy Sułów Leon Bulak 

1. Pietrykowski Ryszard - 
 Przewodniczący Rady Gminy 

2. Jarosz Piotr Wiesław - 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Magryta Józef - 
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy
        
        
        
         

4. Braszko Adam 

5. Ferenc Krzysztof 
6. Jaworski Tomasz 

7. Kościk Katarzyna 

8. Lachowicz Dorota 

9. Łoś Mariusz 

10. Maciąg Krzysztof 
11. Pańczyk Henryk 

12. Santus Zbigniew 

13. Śliwiński Dariusz 

14. Szczurek Piotr 
 

Kadencja 2014 - 2018 

Rada Gminy Sułów 

Drodzy Mieszkańcy  
Gminy Sułów! 

 
 Składam Wam serdeczne 
podziękowania za okazane zaufanie 
w wyborach samorządowych 
i powierzenie mi zaszczytnej ale też 
odpowiedzialnej roli Wójta naszej 

Gminy.  

 C h c ę  W a m  j u ż  d z i ś 
powiedzieć, że zaufania tego nie 
zawiodę a Urząd mi powierzony 
będę piastował z najwyższą 

dbałością o dobro Was wszystkich. 

Szanowni Państwo!  
 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia, życzę Wam wiele radości przy 
dzieleniu się opłatkiem oraz by składane w ten 
szczególny Wieczór życzenia stawały się 
rzeczywistością. Niech słowa kolęd 
śpiewanych przy wigilijnym stole łączą  
pokolenia. Życzę Wam także, aby  Nowo 
Narodzony Zbawiciel, przyniósł swoje 
Błogosławieństwo w Wasze domy, zagrody 
i pola. 
 Na Nowy 2015 Rok  składam życzenia 
wielu sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym. Niech nie opuszcza Was zdrowie 
i dobry humor a także poczucie dumy z bycia 
Mieszkańcem Gminy Sułów. Każda zaś wieść 
niech będzie wieścią dla Was dobrą!  

Do Siego Roku! 
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Dzień 1. grudnia 2014 roku w historii Gminy Sułów 
zapisał się szczególnymi zgłoskami. Pod tą datą miały 
miejsce wydarzenia inaugurujące pracę nowo 
wybranych organów zarządzających gminą czyli Rady 
Gminy oraz  Wójta.  

Uroczysty dzień rozpoczęcia pracy władz 
gminnych zapoczątkowała  Msza święta o godzinie 930 w 
kaplicy p.w. bł. Czesława w Sułowie, którą sprawował 
proboszcz parafii Tworyczów, ksiądz Marek Gudz. Na 
mszę przybyli nie tylko Radni i Wójt elekt – Leon Bulak, 
lecz także Pracownicy Urzędu w osobach Sekretarza 
Gminy – Janusza Stańczyka, Pani Skarbnik – Czesławy 
Bubieło oraz odpowiedzialnej za obsługę Rady Gminy - 
Pani Lidii Bartoszczyk, a także mieszkańcy Sułowa. 

W krótkiej homilii kaznodzieja wyraził swą radość 
z tego, że zaczynając tak odpowiedzialną i trudną 
pracę, grupa samorządowa wyłoniona podczas ostatnich 
wyborów rozpoczyna od modlitwy i prośby 
o Błogosławieństwo Boże. Powiedział też, że 
sprawowanie władzy i podejmowanie trudnych decyzji 
zawsze powinno być poprzedzone wstawiennictwem do 
Ducha Świętego. Na zakończenie Mszy św. cała 
inaugurowana kadencja „młodych” samorządowców 
powierzona została opiece Matki Bożej.  
O godzinie 1000 Radni, Wójt oraz pracownicy Urzędu, 
zgromadzili się w budynku gminnym i rozpoczęła się I 
sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018.  
 Obrady rozpoczął Radny Senior – Józef Magryta 
będący najstarszy wiekiem Radnym. Po odegraniu 
Hymnu Państwowego Radni złożyli ślubowanie, kończąc 
je słowami „ślubuję” lub w formie rozszerzonej 
„ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Zdecydowana 
większość Radnych wypowiedziała rozszerzoną formułę 
ślubowania.  Następnie  z rąk Gminnego Komisarza 
Wyborczego - Pana Jana Piaseckiego otrzymali 
zaświadczenia o wyborze na Radnych Gminnych. Po tym 
uroczystym momencie Radny Senior przeszedł do 
kolejnego punktu w programie sesji czyli 
przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady 
Gminy. Do tego celu powołano komisję skrutacyjną 
w składzie: Katarzyna Kościk, Dorota Lachowicz, 
Mariusz Łoś i Tomasz Jaworski, która przygotowywała 
karty do głosowania i po wyborze miała zająć się 
liczeniem głosów.   

Następnie Radny Senior poprosił o zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Rady. Zgłoszono trzy 
kandydatury: 1. Ryszard Janusz Pietrykowski, 2. Piotr 
Wiesław Jarosz i 3. Henryk Pańczyk. Kandydaci 
zgłoszeni na pozycji 2. i 3. nie zgodzili się jednak na 
pretendowanie do funkcji Przewodniczącego. 
W głosowaniu tajnym kandydat Ryszard Pietrykowski 
otrzymał 14 głosów „za” i tym samym jednogłośnie 
został wybrany na tę zaszczytną funkcję. Piszę 
jednogłośnie, gdyż tego dnia na I sesji Rady Gminy 
Sułów zabrakło Stanisława Kobylarza – Radnego 
z okręgu Michalów – wieś, który złożył rezygnację. 
(W okręgu tym w najbliższym czasie odbędą się wybory 
uzupełniające).  

Po ogłoszeniu wyniku wyborów Przewodniczący 
Rady odebrał od zgromadzonych gratulacje i z rąk 
Radnego Seniora przejął obowiązki prowadzenia sesji. 

Kolejnym punktem tego dnia był wybór dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Radni 

zaproponowali jak poprzednim razem trzy nazwiska, 
z czego dwa się powtórzyły, a były to kandydatury: 1. 
Piotr Wiesław Jarosz, 2. Henryk Pańczyk, 3. Józef 
Magryta. I tak jak poprzednio komisja skrutacyjna 
w składzie wymienionym już wcześniej, zabrała się do 
pracy, przygotowując karty wyborcze, a po 
przeprowadzonym tajnym głosowaniu przeliczyła 
oddane głosy. Wyniki wyborów odczytała Katarzyna 
Kościk - przewodnicząca komisji skrutacyjnej. 
Przedstawiały się one następująco: Piotr Wiesław 
Jarosz – 13 głosów, Józef Magryta - 9 głosów, Henryk 
Pańczyk – 4 głosy. Tym samym funkcje 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sułów objęli dwaj 
pierwsi kandydaci. W ten sposób wyłoniony został 
Zarząd Rady Gminy Sułów. 

 Wreszcie nadszedł moment złożenia ślubowania 
przez Wójta – elekta. Rota ślubowania wybrzmiała z ust 
Leona Bulaka dostojnie i patetycznie. Od tego 
momentu zaczął On pełnoprawne urzędowanie jako 
Wójt Gminy Sułów.  

Ta podniosła chwila została podsumowana przez 
wszystkich zebranych gromkimi oklaskami, zaś 
Przewodniczący Rady w towarzystwie dwóch Pań 
Radnych wręczył Wójtowi kwiaty, gratulując i życząc 
sukcesów na nowo objętym stanowisku. Później 
gratulacje i życzenia składali poszczególni Radni 
i pracownicy Urzędu Gminy obecni na sesji 
inauguracyjnej. 

Po zamknięciu obrad przez Przewodniczącego 
wszyscy zebrani stanęli do historycznego zdjęcia, które 
prezentujemy na str. 2.  

Atmosfera panująca tego dnia w Sułowie była 
dziwnie inna i szczególna niż podczas poprzednich sesji, 
w jakich miałem możliwość uczestniczyć, wcześniej 
jako sołtys Deszkowic Pierwszych, a następnie jako 
redaktor Sekretów Wsi. 

Wszyscy Radni, mimo tego że kandydowali 
z różnych komitetów, mieli wiele wspólnych tematów 
do rozmów kuluarowych, z treści których przebijał 
entuzjazm i rozsądek wypowiedzi, jak też troska 
o dobro społeczności obdarzającej ich zaufaniem. 
Z rozmów tych wyłania się obraz grupy społeczników 
chętnych do wspólnego działania dla dobra  
mieszkańców wszystkich wiosek Gminy Sułów. Sądzę, że 
obecni Radni w połączeniu z ambitnym Wójtem stworzą 
wspaniałą drużynę osób pracujących nie dla własnych 
korzyści, lecz po to, by czasy rozkwitu i wzrostu 
gospodarczego już na stałe zagościły  
w miejscowościach, w których żyjemy.  

[…] 
Chcę byś Polsko wypełniła  
nasze wioski, nasze miasta-  
byś piękniała, dojrzewała  
tak jak w kłosach ziarno wzrasta. 

Chcę, by wszystko to co Twoje, 
kraj nasz cały ożywiło, 
a dla wrogów Twych i zdrajców 
miejsca w Tobie już nie było. 

(Z. Urbanowicz: O! Wznieś się Orle Biały!) 

 
(Autor: Tomasz Jaworski) 

Urzędować z Bogiem w sercu dla dobra wszystkich mieszkańców. 
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  W wielu rodzinach Boże Narodzenie jest 
najważniejszym świętem. Rozpoczyna się Wigilią, 
dniem pełnym magicznych znaczeń. Także dwa kolejne 
dni obfitują w wiele symboli Świąt Bożego Narodzenia, 
których znaczenie nie zawsze jest jasne. W różnych 
regionach Polski praktykuje się różne zwyczaje, 
obrzędy i wierzenia. Jednak wiele z nich pozostaje 
wspólnych dla wszystkich. 

Boże Narodzenie to czas jedności, 
przebaczenia i pokoju. W każdym domu stanie pięknie 
ustrojona choinka. Na stole pojawi się 12 postnych 
potraw i wolne nakrycie dla nieobecnych lub 
zbłąkanych wędrowców. Podzielimy się opłatkiem, 
obdarzymy prezentami. Wszystko to ma swoje 
znaczenie, o czym nie każdy wie albo też zapomniał. 
Boże Narodzenie zwane inaczej Godami lub Godnymi 
Świętami  posiada  głęboką symbolikę. 
  

Słowo Wigilia pochodzi z języka łacińskiego 
i oznacza czuwanie. W Polsce Wigilia Bożego 
Narodzenia weszła do tradycji dopiero w XVIII wieku, 
stała się powszechną dopiero w XX wieku. 

Główną jej częścią jest wieczerza wigilijna, 
złożona z postnych potraw, przyrządzanych w różnych 
regionach kraju według lokalnej tradycji. Nabrała cech 
czegoś świętego, sakralnego, czego się nigdzie nie 
spotyka. Oto najpierw gospodynie urządzały generalne 
sprzątanie, mycie, czyszczenie. Po czterech rogach 
głównej sali umieszczało się na wsi i po dworach cztery 
snopy zbóż: snop pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, aby 
Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego 
pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był przykryty 
białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki 
Pana, a pod nim dawało się siano dla przypomnienia 
sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. 

Do tradycji wigilijnej należy, aby 
do stołu zasiadała parzysta liczba osób. Nieparzysta 
zaś ilość uczestników miała wróżyć dla jednego z nich 
nieszczęście . Najbardziej unikano liczby 13. Feralna 
13 bierze swój początek od Ostatniej Wieczerzy, kiedy 
to jako 13 biesiadnik przybył Judasz Iskariota. Jeżeli 
ilość biesiadników była nieparzysta, wówczas w 
bogatszych lub szlacheckich domach zapraszano do 
stołu kogoś ze służby, w biedniejszych domach jakiegoś 
żebraka. Do stołu zasiadano według wieku lub 
hierarchii. Według wieku dlatego, aby „w takiej 
kolejności schodzić z tego świata", a według hierarchii 
dlatego, gdyż osoba o najwyższej pozycji, najczęściej 
był to gospodarz, rozpoczynała wieczerzę. 
  

Domownicy pozostawiali wolne miejsce przy 
stole  dla Chrystusa, który zaraz przyjdzie na świat lub 
zbłąkanego wędrowca. W czasie wieczerzy odkładali po 
trosze różnych potraw dla zmarłych, gdyż wierzono, że 
w tę niezwykłą noc przychodzą mieszkańcy tamtego 
świata. Mieli oni zapewnić żyjącym opiekę i wsparcie w 
nadchodzącym roku. Z ich pomocą starano się też 
odgadnąć przyszłość, przepowiadano losy swoje 
i bliskich, pogodę i zbiory. 

W ten sposób wyrażamy też pamięć o naszych 
bliskich, którzy nie mogą Świąt spędzić z nami, lub 

o tych, którzy już odeszli. 
  

Pięknym staropolskim zwyczajem 
jest zapraszanie na Wigilię ludzi samotnych - tak aby 
w ten wieczór nikt nie był opuszczony i smutny. 

Według tradycji, ilość potraw wigilijnych 
powinna być nieparzysta.  Dopuszczalna była ilość 12 
potraw - na cześć dwunastu apostołów. Nieparzysta 
ilość potraw miała zapewnić urodzaj lub dobrą pracę w 
przyszłym roku. Potrawy powinny zawierać wszystkie 
płody rolne, aby obrodziły w następnym roku. Wskazane 
też było skosztować wszystkich potraw, żeby nie 
zabrakło którejś podczas następnej wieczerzy 
wigilijnej. 

Wigilię otwierała jedna z tradycyjnych zup 
wigilijnych - najczęściej barszcz czerwony z uszkami, 
zupa grzybowa lub rzadziej - migdałowa. Oprócz dań 
rybnych podawano staropolski groch z kapustą, potrawy 
z grzybów suszonych, kompoty z suszonych owoców a 
także łamańce z makiem lub pochodzącą ze wschodnich 
rejonów Polski słynną kutię oraz ciasta a zwłaszcza 
świąteczny makowiec. 

Najważniejszym i kulminacyjnym momentem 
wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się 
opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu 
Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. 
Tradycja ta pochodzi od prastarego zwyczaju tzw. 
elogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje do 
uczt pierwszych chrześcijan organizowanych na 
pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza 
również wzajemne poświęcenie się jednych dla drugich 
i uczy, że należy podzielić się nawet ostatnim 
kawałkiem chleba. Składamy sobie życzenia 
pomyślności i wybaczamy urazy. Na podstawie tego 
można stwierdzić, że jest to również symbol zgody. To 
właśnie podczas wigilijnej tradycji dzielenia się 
opłatkiem ludzie godzą się ze sobą. 

Tradycja dzielenia się opłatkiem jest nasycona 
wielowymiarową symboliką. Opłatek jest symbolem 
miłości, jedności oraz pojednania.Symbolizuje on 
również dobro materialne oraz duchowe. Warto 
również wspomnieć, że Polska jest jednym 
z nielicznych krajów kultywujących tę bardzo wspaniałą 

oraz piękną tradycję. 

W Polsce wieczerzę wigilijną rozpoczyna się 
wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy. Czyni się 
tak na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, którą wg 
ewangelisty Św. Mateusza ujrzeli Mędrcy zwani Trzema 
Królami. 
Zwyczaj ten był i nadal jest głęboko zakorzeniony 
w polskiej kulturze.  
  

Choinka jest historycznie najmłodszą ozdobą 
domów w czasie Bożego Narodzenia. Przywędrowała do 
Polski na przełomie XVIII i XIX wieku wraz z niemieckimi 
protestantami. Początkowo zwyczaj ubierania choinki 
przyjął się w miastach, pod „strzechy” choinka trafiła 
dopiero w latach dwudziestych XX wieku, ale i tak nie 
była częstym gościem na wsi. Współczesne ozdoby 

Boże Narodzenie pełne magii... symboli ... 
pojednania... 



 

„SEKRETY WSI” – Niezależna Gazetka Regionalna 

choinkowe to przede wszystkim kolorowe bombki 
o różnych kształtach, błyszczące łańcuchy i elektryczne 
lampki. Dawniej ozdabiano ją jabłkami, orzechami, 
piernikami, własnoręcznie wykonanymi ozdobami ze 
słomy i kolorowego papieru. Było to związane 
z wierzeniami i tradycjami . Wierzono iż: 

 Gwiazda betlejemska, którą umieszcza się na 
szczycie drzewka, ma pomagać w powrotach z dalekich 
stron. 
 Światełka na choince bronią dostępu złym mocom, 
a także odwracają nieżyczliwe spojrzenia ludzi. 
 Jabłka zawieszane na gałązkach symbolizują 
biblijne jabłko, którym kuszeni byli Adam i Ewa. 
Rajskie jabłuszka zapewniają też zdrowie i urodę. 
 Orzechy zawijane w sreberka niosą dobrobyt i siłę. 
 Papierowe łańcuchy wzmacniają rodzinne więzi 
i chronią dom przed kłopotami. 
 Dzwonki oznaczają dobre nowiny i radosne 
wydarzenia. 
 Anioły mają opiekować się domem 
żywe drzewko jest symbolem Chrystusa jako źródła 
życia. 

Nierozłącznym elementem Świąt Bożego 
Narodzenia jest kolęda czyli,  tradycja śpiewania 
pobożnych pieśni, sławiących narodziny Chrystusa, 
odwiedzania się w domach, kupowania świątecznych 
podarunków. W ten sposób do języka naszych 
dziadków weszło łacińskie słowo "calendae" czyli 
kolęda. 

Z biegiem czasu kolędą zwano nie tylko pieśń na 
Boże Narodzenie, ale także zwyczaj chodzenia po 
domach z życzeniami świąteczno-noworocznymi czy 
odwiedzanie przez kapłana parafian w ich domach. 
Najdawniejsze kolędy, które znamy, pochodzą 
z wieku XV, a najpopularniejsza z nich to kolęda 
"Anioł pasterzom mówił". Kolędy nigdy nie poszły 
w zapomnienie, bo śpiewali je z ochotą wszyscy, 
młodzi i starzy, przekazywano je z pokolenia na 
pokolenie, a gdy wynaleziono druk, drukowano je 
i zbiory takich kolęd i pastorałek 
zwano "kantyczkami". Kolejne wieki przyniosły nowe 
kolędy, a największy ich rozkwit datuje się na wiek 
XVII i XVIII. Wówczas powstały znane do dziś kolędy, 
jak: "Wśród nocnej ciszy", "Lulajże Jezuniu, "Bóg się 
rodzi" i inne. 

Pierwsze jasełka urządził dawno temu, w roku 
1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus - św. 
Franciszek z Asyżu w skalnej grocie 
w Greccio. Ojcowie i bracia z Zakonu zwyczaj ten 
ponieśli na cały świat, w tym także do Polski, gdzie 
już pod koniec XIII wieku pojawiły się figury 
przedstawiające całą scenę Bożego Narodzenia. 
Nadszedł jednak czas, gdy ludziom znudziło się 
coroczne oglądanie drewnianych czy kamiennych 
figur. Pomysłowi bracia zakonni zaczęli więc 
wystawiać najpierw ruchome figury, później zaś 
kukiełkowe i właśnie takie widowiska zaczęły 
gromadzić wielkie tłumy ludzi. Niestety reakcja ludzi 
na te przedstawienia nie była godna miejsca, w jakim 
je wystawiano - kościoła i dlatego jasełka z nich 
usunięto. Zaczęto je wystawiać w różnych miejscach 
(większych domach, placach, ulicach). Jasełka 
zawsze rozpoczynają się sceną zbudzenia pasterzy 
przez aniołów. Zawsze jest też w nich scena na 
dworze okrutnego króla Heroda, jest śmierć krążąca 
wokół jego tronu, która kosą ścina mu głowę, jest 
niesforny diabeł namawiający go do zabicia dzieci w 
Betlejem. Jest oczywiście Święta Rodzina przy 
żłóbku małego Jezusa, są pasterze i Trzej Królowie 
przychodzący z darami. 
     

Wigilijny zwyczaj obdarowywania się 
prezentami początek swój bierze jeszcze 
z rzymskich Saturnaliów. W późniejszych wiekach 
przez Kościół został nazwany Gwiazdką, gdyż 
prezenty wręczano, gdy na niebie zauważono 
pierwsza gwiazdę. Ową gwiazdę utożsamiano 
z Gwiazdą Betlejemską. Ponieważ tą częścią 
wieczoru wigilijnego najbardziej zainteresowane 
były dzieci, nic zatem dziwnego, że to one 
z niecierpliwością wypatrywały pierwszej gwiazdki 
na niebie. 
    

Uwielbiają go wszyscy - dorośli i dzieci, bogaci 
i biedni, mieszkańcy dużych miast i małych 
miasteczek czy wiosek.  Święty Mikołaj odwiedza nas 
6 grudnia lub w wieczór wigilijny. Wieść głosi, iż 
urodził się na przełomie wieków III i IV 
w Turcji. Krąży o nim wiele legend. Niegdyś był 
patronem żeglarzy i wędrownych kupców. Chronił ich 
od niebezpieczeństw podróży i zapewniał 
powodzenie w handlu. Patronował też wielkim 
przedświątecznym jarmarkom. Święty Mikołaj 
ukończył seminarium duchowne i przez wiele lat był 
biskupem Miry, portowego miasteczka w Azji 
Mniejszej. Był człowiekiem wielkiego serca, pomagał 
biednym i potrzebującym. Rozdał cały swój majątek 
ubogim. Prawdopodobnie czynił też cuda. Obecnie 
Święty Mikołaj przynosi co roku prezenty  milionom 
dzieci na całym świecie. Zostawia je pod poduszką, 
w skarpetach, bucikach czy pod choinką. Ubrany jest 
w czerwony płaszcz, a na plecach dźwiga ogromny 
wór z prezentami. Jeszcze nie tak dawno do polskich 
dzieci przychodził w asyście anioła i diabła. Anioł 
rozdawał grzecznym maluchom słodycze, 
a niegrzecznym diabeł wręczał rózgi. 
  

(Autor: A.B.) 

http://www.lastfm.pl/ 
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Praca towarzyszy człowiekowi od początku 
dziejów, jest elementem otaczającej nas 
rzeczywistości i jako taka podlega ewolucji. Zmiany 
dotyczące wykonywanych przez nas zawodów są 
zazwyczaj skutkiem gospodarczej działalności 
człowieka, rozwoju cywilizacji, kultury i technologii. 
Z tego powodu niektóre jeszcze nie tak dawno 
popularne i chętnie wykonywane zawody obecnie są 
tak rzadkie jak chronione gatunki zwierząt lub roślin. 
Te „ginące gatunki” najczęściej dotyczą zawodów 
i umiejętności rzemieślniczych. 

W wieku XX postępująca mechanizacja 
rolnictwa, odpływ fachowców do przemysłu, napływ 
dużej ilości tanich wyrobów przemysłowych coraz 
bardziej ograniczało funkcjonowanie rzemiosł, 
szczególnie tych związanych z dostarczaniem wyrobów 
do uprawy roli oraz wykorzystywanych w gospodarstwie 
domowym. Drewniane wozy zostały zastąpione przez 
przyczepy, konie przez traktory, zniknęły klepkowe 
beczki, koszyki, znikają tradycyjne kuchnie i piece 
kaflowe. Utracili rynki zbytu siodlarze, rymarze, 
bednarze, kołodzieje, szewcy, kowale, zduni, sitarze.  

W epoce, gdy markety i sklepy oferują 
najprzeróżniejsze produkty spożywcze ze wszystkich 
stron świata, dostępne nie tylko w miastach, odchodzą 
w przeszłość takie umiejętności jak wyrabianie masła 
czy tłoczenie oleju. A przecież jeszcze nie tak dawno 
nikt nie wyobrażał sobie Wigilii Świąt Bożego 
Narodzenia bez karpia smażonego na „czarnym” oleju.  

Właśnie takiego człowieka, który pomimo 
podeszłego wieku, w dalszym ciągu zajmuje się 
„biciem” oleju tradycyjnym sposobem, chcemy 
„zapamiętać” w tym artykule.  

Pan Mieczysław Kisiak (85 lat) mieszka 
w Sułowie i od młodych lat tłoczy olej na gorąco za 
pomocą urządzeń, które przechodziły z ojca na syna 
w jego rodzinie. 

Wyciskania oleju uczył się od ojca w rodzinnym 
Bzowcu – umiejętność ta jest tradycją rodzinną od 
około 150 lat i tyle też lat mają prawdopodobnie 
urządzenia znajdujące się w jego gospodarstwie. Praca 

rozpoczyna się od zmielenia ziarna roślin oleistych na 
mąkę za pomocą międlarki, następnie mąkę tę 
podgrzewa się (lekko zwilżoną wodą) w kociołku 
wpuszczonym w kuchnię węglową. Czas wysmażania 
mąki ocenia Pan Kisiak osobiście – potrzeba dużej 
wiedzy i rutyny do oceny stanu, w którym jest ona już 
gotowa do tłoczenia. Gorąca mąka jest przekładana do 
sita i za pomocą prasy, do której kręcenia potrzeba 
czterech mężczyzn, wyciskany jest z niej olej. Spływa 
on, jeszcze ciepły, lejkiem do podstawionego naczynia. 

Jak wspomina Pan Mieczysław, jeszcze przed 
dziesięciu laty produkowany przez niego olej był bardzo 
popularny. Biło się go z ziarna różnych roślin: konopi, 
maku, lnu, słonecznika i oczywiście rzepaku. Ludzie 
zwozili ziarno, nieraz tworzyła się kolejka – tak dużo 
było klientów. Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem 
rozpoczynało się tłoczenie oleju – kto chciał być 
w zgodzie z tradycją, nie wyobrażał sobie 
przygotowania potraw wigilijnych na oleju kupionym 
w sklepie. Olej ten był także podstawą wielu potraw 
przygotowywanych w Wielkim Poście.  

Pan Mieczysław Kisiak powiada, że wyciska 
coraz mniej oleju, bo praca ta wymaga wiele siły 
i córka krzyczy, że „czas już kończyć tę robotę”. 
Szkoda tylko, że nie ma komu przekazać swoich 
umiejętności – na nim skończy się tradycja rodzinna. 

Myślę, że jednak i w przyszłym roku choć trochę 
oleju wyciśnie, bo po pierwsze „ciągnie wilka do lasu”, 
a po drugie bohater artykułu jest człowiekiem, który 
nie potrafi usiedzieć spokojnie na miejscu. 
Z wykształcenia krawiec w dalszym ciągu zajmuje się 
szyciem i naprawami, samodzielnie prowadzi 
gospodarstwo domowe, bierze udział w zawodach 
strzeleckich organizowanych przez Koło Żołnierzy 
Rezerwy LOK z Sułowa. Zawsze wesoły, z otwartą 
głową, ciekawy świata na pewno nie spocznie na 
laurach. 

 
(Autor: Hanna Mrówczyńska) 

GINĄCY ZAWÓD 
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Wybory samorządowe mamy już za sobą. Powoli 
opadają emocje podgrzewane na przedwyborczych 
spotkaniach, gdzie ścierały się różne poglądy osób 
przedstawiających własne lub „zapożyczone” pomysły 
na rozwój naszej gminy. 

Okres podsumowań minionej kadencji władz 
(w tym przypadku samorządowych) zawsze podwyższa 
temperaturę dyskusji, gdzie często emocje biorą górę 
nad rozumem, dochodzi do czynów, które jest bardzo 
trudno racjonalnie wytłumaczyć. 

Jednym z przykładów jest systematyczne 
zrywanie konkurencyjnych plakatów oraz innych 
materiałów wyborczych. 

W tak małych społecznościach jak wieś czy 
gmina, jest niezmiernie trudno zrobić cokolwiek, będąc 
niezauważonym, ponieważ tutaj wszyscy wszystkich 
znają. Tak też było z dwoma mieszkańcami Sułowca, 
którzy w ciągu kilku nocy niszczyli plakaty i banery 
KWW „Przyjazna Gmina Sułów” (nazwiska są znane 
również policji), pokazując w ten sposób wyłącznie 
swoją nikczemność i, co za tym pójdzie, wyroki sądu. 

Kolejnym żenującym przykładem jest brak 
uszanowania woli wyborców. 

Nikt nie może negować wyników 
demokratycznych wyborów, tylko dlatego, że są dla 
niego niekorzystne, ponieważ w ustroju 
demokratycznym nikt nie stoi ponad prawem. Jeżeli 
komuś wydaje się inaczej, świadczy to o tym, że ma 
problem z realnym postrzeganiem rzeczywistości, a to 
już jest bardzo źle. 

Brzmi to podobnie jak we fragmencie filmu 
„Sami Swoi” „ sąd, sądem a sprawiedliwość musi być po 
naszej stronie”. 

Nienawiść jest bardzo złym doradcą i na takim 
fundamencie nie da się niczego trwałego zbudować. 

Człowiek w „słusznym” przecież wieku, zachowujący 
się jak kapryśne dziecko w piaskownicy, które uważa, 
że wszystkie zabawki są jego, nie przysporzy sobie tym 
wielu zwolenników, bo nie da się zatrzymać czasu ani 
zmienić pewnych faktów. Wolą większości mieszkańców 
zmieniły się władze w naszej gminie, są to przeważnie 
nowe twarze nieuwikłane w żadne układy polityczne 
i mające świeże spojrzenie na sprawy naszej 
społeczności. Nie pora więc na prowadzenie 
bezsensownej wojny, skoro przyszedł czas na spokojną 
i wytężoną pracę. 

Apeluję więc do mieszkańców gminy Sułów: nie 
słuchajcie i nie powielajcie Państwo plotek krążących 
po gminie w nadmiarze i rozpowszechnianych w celu 
przedstawienia nowej władzy w złym świetle. 

Nie można przecież oceniać ludzi na podstawie 
plotek, tylko na podstawie czynów, a czyny oraz ich 
efekty widoczne będą dopiero po kilku miesiącach. 
Dajmy najpierw szansę, a oceniajmy później.  

Większość nowo wybranych radnych deklaruje 
spotkania z mieszkańcami swoich miejscowości 
przynajmniej raz na kwartał (dotyczy to również 
wójta). Pierwsze z nich odbędą się po złożeniu 
ślubowania jeszcze w grudniu. Korzystajmy więc 
z możliwości uzyskania informacji u źródła zamiast 
korzystania z domysłów. Zachęcamy też do 
obserwowania przebiegu sesji Rady Gminy, gdzie 
decyduje się o przyszłości waszych wiosek. Informacje 
o terminach sesji można uzyskać ze strony internetowej 
Urzędu Gminy oraz od radnych.  

Wypowiadając się za zmianami w wyborach 16 
listopada, otworzyliście Państwo na oścież drzwi 
prowadzące do lepszych czasów naszą gminę. Jestem 

przekonany, że nowo wybrani 
samorządowcy zrobią wszystko, 
aby nie zawieść nadziei w nich 
pokładanych.  
Tyle że sami radni łącznie 
z wójtem nie będą w stanie 
wykorzystać wszystkich 
możliwości jakie daje nowa 
sytuacja. Potrzebna jest większa 
aktywność społeczna, która 
w połączeniu z władzą otwartą na 
potrzeby mieszkańców, może 
w krótkim czasie przynieść 
zmiany, o jakich wszyscy 
marzyliśmy.  
 

(Autor: Ryszard Pietrykowski) 

Białe jest białe 
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Powoli dobiega końca rok 2014. 
Czas i aura sprzyjają refleksjom, także 
chęci poddania analizie i ocenie faktów, 

które miały miejsce w minionym czasie. 

Mamy już za sobą wybory 
samorządowe, niezmiernie ważne dla 
naszych społeczności lokalnych i jakże 
mocnych emocji dostarczające. Były to już 
drugie wybory w tym roku, bo w maju 
wybieraliśmy przedstawicieli do 

Parlamentu Europejskiego.  

 W bieżącym roku mija również 25 lat 
od zmian systemowych, kiedy to umownie 
skończył się w Polsce komunizm. 
W kontekście ostatnich wyborów nasuwa 
się refleksja, a raczej pytanie, czy 
rzeczywiście w naszym państwie jak 
i w społecznościach lokalnych zaszły 
oczekiwane wówczas zmiany i przyniosły 

wymierne owoce? 

 W naukach społecznych jest pewna 
teoria mówiąca o tym, iż radykalna zmiana 
społeczna może przynieść pozytywne 
zmiany w gospodarce. Taki efekt może 
nastąpić wówczas, gdy zupełnie zmienia się struktura 
władzy. Zmieniają się zasady jej sprawowania oraz 
następuje wymiana personelu pełniącego kluczowe 
urzędy. Dzięki temu istotnie zmniejsza się 
oddziaływanie grup interesu, które przez pewien czas 
nie mają wypracowanych metod docierania do 
polityków i wpływania na ich decyzje, a tym samym nie 

są w stanie wymusić nieracjonalnych lokacji środków. 

Po 89r. państwo polskie nie podjęło uregulowań 
w kwestiach lustracji i dekomunizacji, co w gruncie 
rzeczy uniemożliwiło osłabienie pozycji grup interesu, 
które zdominowały system polityczno-gospodarczy PRL-
u. Ciągłość elit władzy sprawiła, że wypracowane 
metody wpływania na decyzje polityków nie straciły 
swej skuteczności. Taka sytuacja blokuje rozwój 
gospodarczy Polski, ponieważ utrzymuje stan 

nieracjonalnego lokowania zasobów.  

Efekt jest taki, że po 25-u latach mamy coraz większe 
rozwarstwienie społeczne, ogromne bezrobocie, 
masową emigrację, zapaść demograficzną i stoimy 
przed groźbą utraty suwerenności zarówno 
gospodarczej jak i politycznej. A przecież  „materialną 
podstawą narodowości – jak powiedział niegdyś Hipolit 
Cegielski – jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, 
przemysł i handel wydaje w ręce cudzoziemców, ten 
sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród.” 
Dla porównania można odnieść się do okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Jest to 
porównywalny przedział czasowy, a jakże inna sytuacja 
społeczno-gospodarcza.  W 1918r. naród, którego duch 
był silny i pełen nadziei na niezależny byt państwowy, 
rozpoczął tworzenie suwerennych struktur Państwa 
Polskiego. Skutek był taki, że w ciągu niespełna 
dwudziestu lat powstało z niebytu silne państwo 

w środku Europy. Rozwój ówczesnej Rzeczypospolitej 
był możliwy między innymi dzięki temu, że nastąpiła 
dekompozycja struktur władzy zaborców, a nowo 
powstałe elity rządzące mogły od podstaw budować 

własną bazę polityczną.  

 Wracając do sposobu lokowania środków, to 
obecna ekipa rządząca założyła sobie model rozwoju 
państwa przez inwestycje w duże aglomeracje 
miejskie. Korzystają na tym duże miasta, ale tracą 
mniejsze. Obszary wiejskie stają się peryferyjne, 
niedoinwestowane. Następuje migracja ludności, co 
dość negatywnie odbija się na strukturze społecznej 
całego państwa. Alternatywą powinien być wzrost 
inwestycji w mniejszych miejscowościach i na 
obszarach wiejskich, a więc racjonalne lokowanie 
zasobów w celu zrównoważonego rozwoju kraju. Model 
polityki gospodarczej państwa dla wielu może być zbyt 
odległy, abstrakcyjny, który w bezpośredni sposób nas 
nie dotyka. Nie do końca tak jest. W naszych 
społecznościach lokalnych taki model również można 
zauważyć. Nawet na tym najniższym szczeblu 
samorządu terytorialnego, na obszarze gminy, jedne 
tereny są doinwestowane, niekiedy nad wyraz, inne 
zapóźnione. I tu warto byłoby się zastanowić nad 

racjonalnością lokowania środków.  

Model zrównoważonego rozwoju bardzo dobrze 
sprawdzał się w okresie II Rzeczypospolitej. Może warto 
byłoby się nad tym pochylić i zadbać o taki rozwój 
przynajmniej na razie na szczeblu samorządowym, bo 
na tym ogólnokrajowym to ewentualne możliwości 
zmian pojawić się mogą za rok po wyborach do 

parlamentu. 

 (Autor: Mariusz Sowa) 

Niezależność władzy 

Polska... 

...czy na pewno 

wolna? 
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 Największy problem jest z wolnością 
i niewolnością w obszarze umysłowym, intelektualnym. 
Normalnie człowiek rozumie, że nie ma on wolności 
fizycznej, kiedy np. siedzi za kratkami, ale często nie 
zdaje sobie sprawy, że już wcześniej stracił wolność 
umysłową, duchową przez ogłupiającą propagandę, 
ideologię, przez grzeszne i przestępcze życie. Tacy 
marksiści, naziści, skrajni liberałowie często nie 
wiedzą, że nie są już wolni w swej duszy. Prawdziwe 
źródło niewolności, antywolności, czy zniewolenia 
znajduje się w umyśle, rozumie, w duszy. Św. Leon 
Wielki (zm.461) uczył, że zło moralne, grzech lęgnie się 
w umyśle, w duszy, nie w ciele, nie w materii. Stąd 
najgłębszym źródłem zniewolenia są złe ideologie, 
błędne doktryny i kłamstwa medialne. 
 Piastujący dziś władzę w Polsce: prezydent, 
premier, rząd, jednopartyjny parlament peowski, chcą 
niewątpliwie umacniać swoją władzę i ograniczać 
wolność autentycznych patriotów i mas katolickich. 
Boją się panicznie utraty władzy, choć nie ma 
pewności, czy poprzez nich nie panują nad nami inne 
siły. W każdym razie zaparli się w odmawianiu 
patriotom i Kościołowi głosu, wprost desperacko, bo 

wiedzą, że bez zniszczenia Radia Maryja i TV Trwam, 
czyli naszej myśli i świadomości, nie utrzymają się 
dłużej przy władzy. Właśnie demon najpierw niszczy 
prawdę. W tej zaciekłości jakby nie zważają na to, że 
ich ideowa deformacja wolności prowadzi także do 
gospodarczego, społecznego, politycznego 
i kulturowego zniszczenia Polski. Tymczasem i tu mamy 
swąd owego biblijnego Abaddona, czyli niszczyciela 
człowieka w ogóle i świata (Ap 9, 11). Józef Beck miał 
mówić, że Niemcy zabiją ciało Polski, a bolszewicy 
duszę. I niestety, liberalizm zachodni zły i niszczący 
wszystko, całe dziedzictwo polskie i ludzkie, dołącza 
się do niszczyciela duszy polskiej. A poprzez duszę 
zniszczy nas i cieleśnie, materialnie. Musimy więc 
bronić rzeczywistości polskiej przy pomocy Kościoła, od 
czego tak bardzo chcą nas nasi władcy odciągnąć. „Jeśli 
pozostaniecie wierni mojej nauce – mówił Pan Jezus – 
poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi” (J 8, 
32). Tą Prawdą Jest Bóg żywy i On daje nam pełną 
osobową wolność. 
 

(Autor: Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik) 

WOLNOŚĆ RODZI SIĘ Z PRAWDY 

Gdy nadchodzi zima, wszystko wokół  pokryte 
jest  warstwą białego puchu , a  mróz oczyszcza 
powietrze tak, że gwiazdy lśnią jeszcze piękniej, 
zwracamy swoje myśli ku nadchodzącym Świętom 
Bożego Narodzenia. Jest to czas refleksji i zadumy. 
Które są to już Święta w naszym życiu? Każdy z nas 
dobrze to wie, ale przeżywamy je wciąż na nowo 
i każdego roku inaczej... 

Jest to czas wielkiego chaosu, zakupów, pogoni 
za prezentami , reklam świątecznych i promocji..... 
W tym całym zamieszaniu  przygotowań 
przedświątecznych często gubi się ciszę i pokój oraz to, 
co tak naprawdę jest najważniejsze. Bo przecież media 
nic nie mówią o przyjściu Syna Bożego, o ubogim 
żłobie, tylko wciąż podają nowe interesujące 
propozycje zakupów. Zatrzymajmy jednak się na 
chwilę, w tej pogoni za nie wiadomo czym, zwróćmy 
twarz i myśli ku tajemnicy betlejemskiej szopki. 

Oto z dala od zgiełku świata, w samotnej nocy 
przychodzi na ziemię Dziecię - Jezus – nasz Zbawiciel. 
Nie pragnie On  hołdów od możnych, bo otaczają Go 
Aniołowie, którzy wielbią  za Jego nieskończoną miłość. 
Nie potrzebuje blasku fleszy i rozgłosu, bo pokłon 
oddają Mu ubodzy pasterze, którzy swymi prostymi, 
pełnymi zaufania sercami przyjęli nowinę Bożych 
Posłańców. Nie potrzebuje On w końcu żadnych 
skarbów ani drogocennych darów, bo oto na sianie 
klękają przed Nim Trzej Królowie, przynosząc złoto, 
kadzidło i mirrę. Jest tylko jedna „rzecz”, której 
potrzebuje ten, który przybrał postać jaśniejącego 
i spokojnego Niemowlęcia – są to nasze serca, gdyż 
przecież nie do szopy i nie do świata przyszedł, ale 
właśnie do naszych serc – często zagubionych, 
osamotnionych i zapracowanych. To w nich ma Swój 

prawdziwy dom i tylko wtedy, jeżeli w nich 
przygotujemy Jezusowi miejsce, Boże Narodzenie 
stanie się rzeczywiście radosnym przeżyciem . 

Cóż nam, bowiem po tym, że zadbamy 
w najmniejszym szczególe o tradycyjne przygotowanie 
Wieczerzy Wigilijnej, że nasze choinki zajaśnieją 
blaskiem cudnych ozdób i wspaniałych prezentów, jeśli 
przy tym wszystkim nasze wnętrza będą świecić pustką 
powierzchownego przeżywania tej wielkiej 
Tajemnicy ... 
  

W jakim celu Bóg przyszedł na ziemię? Dlaczego 
wybrał ubóstwo i cierpienie? Jedyną odpowiedzią na to 
pytanie jest MIŁOŚĆ. Tylko kierując się miłością  mógł 
On porzucić wspaniałości nieba i dzielić nędzę i niedole 
ludzi? Czy i my, kierowani Bożym natchnieniem, nie 
jesteśmy w stanie poświęcić wszystkiego dla 
ukochanych osób? Może  wydaje nam się to zbyt 
wyniosłe, ale tak jest w wielu przypadkach „zwykłego”, 
ludzkiego życia. Przecież rodzice oddają swoim 
dzieciom wszystko: pracują, by zapewnić im 
utrzymanie, niejednokrotnie nie przesypiają nocy 
z powodu wszystkich domowych problemów, 
poświęcają całe swe życie, by wychować je na 
wspaniałych, dobrych ludzi. To taka zwyczajna kolej 
rzeczy w zdrowej rodzinie, ale jednocześnie i odbicie 
w nas Bożego Oblicza, świadczące o tym, iż wszyscy 
jesteśmy Jego dziećmi. 

Tak też Bóg poświęcił wszystko, by stać się 
jednym z nas i wykupić nas od grzechów. To my 
wszyscy jesteśmy tymi ubogimi, bo nikt sam sobie nie 
potrafi zapewnić prawdziwego szczęścia – szczęścia 
wiecznego, do którego droga rozpoczyna się tu na 
ziemi, poprzez nasze codzienne życie- nasze czyny. 

Otwórz swoje serce......... 
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Choćbyśmy zdobyli wszystkie cenne 
rzeczy, które oferuje nam świat, 
mamiąc, iż dobrobyt czy sława 
zapewnią nam szczęście, to nigdy 
nie zdołamy wypełnić tym naszego 
serca. Jeżeli w prostocie i całej 
prawdzie o swej słabości nie 
przyjmiemy Dzieciątka Jezus, to 
nigdy nie zdołamy przepełnić 
naszego życia radością, którą 
będziemy się dzielić z każdym 
napotkanym człowiekiem. 
  

Przeżywając Święta Bożego 
Narodzenia wciąż zdumiewa nas 
cud, jaki dokonał się przeszło dwa 
tysiące lat temu. Cud ten trwa do 
dnia dzisiejszego i trwać będzie do 
końca świata, tylko my nie zawsze 
potrafimy  na niego zwrócić uwagi. 
Dzieje się tak może dlatego, że my 
przyzwyczajeni jesteśmy do 
reklam, hałasu a on 
przychodzi  bardzo cicho – jak tamtej nocy w Betlejem. 
Doniosła tajemnica odsłania się tym, którzy całkowicie i 
bezgranicznie Mu ufają. Pragnie On „opromieniać nasze 
życie blaskiem Swej miłości”. 
  

Jak dzisiaj przeżywamy tę tajemnicę? Czy nie 
zatraca się ona całkowicie w gwarze świątecznych 
przygotowań i przepychu?  

Śpiewając przepiękne kolędy, spójrzmy oczyma 
wiary na szopkę, spójrzmy na Jezusa ukrytego 
w tabernakulum ... 

Spójrzmy też  w niebo – czy nie jaśnieje już 
pierwsza gwiazda? To ona niech wskazuje drogę do 
naszych serc jak ta gwiazda, która prowadziła Mędrców 
ze Wschodu. To światło jest potrzebne nam samym, bo 
Bóg już mieszka w naszym wnętrzu, tylko my czasem 
gubimy ścieżkę do Niego prowadzącą. On jest blaskiem 
i cichym przewodnikiem, On pociąga nas do Siebie. 
Miejmy zawsze wzrok utkwiony w Jezusie, tak jak 
Maryja, która czuwała  przy śpiącym Dzieciątku 
w ubogim żłobie, zawsze miłująca, czuła na każde 
poruszenie tego „kruchego Życia”. Bądźmy jak Ona 
wierni Bogu i zawsze poddani Jego Woli ... 

Dziś wśród nas jest wiele ubóstwa,  często 
używając swego rozumu  próbujemy zmieniać świat na 
lepsze. Mimo wielkiego rozwoju techniki w codziennym 
życiu, mimo  lepszych i większych możliwości 
w komunikowaniu, możliwości dostosowania się - 
adoptowania do prawie każdych warunków naturalnych, 
nie czujemy się bardziej szczęśliwi. Życie ludzkie 
bardziej jest dziś zagrożone niż kiedykolwiek. Droga 
postępu, rozwoju cywilizacyjnego nie daje poczucia 
bezpieczeństwa - spokoju. 

Człowiek jednak najbardziej pragnie miłości. 
Chce tą miłością się dzielić… W naszym codziennym 
życiu w stosunku do drugiej osoby 
możemy  prezentować różne postawy. Być pobożnymi - 
tak jak Ci pasterze - wczuwać się w sytuację drugiej 
osoby i …odejść… 
Możemy też spotykać się z drugą osobą, aby zdobywać 
różne informacje, a następnie wykorzystywać je w celu 
promowania siebie czy innych. 

Możemy jednak przyjąć postawę człowieka, 
który ani z ciekawości, ani z pobożności, ale z ludzkiej 
życzliwości chce pomóc drugiemu. Wybór tej drogi 
należy do nas, czy zawsze wybieramy tę właściwą? 

To miał na myśli Bóg, kiedy swego Syna zesłał 
na świat. Bóg chciał, aby ludzie, wpatrując się 
w Jezusa, nauczyli się posługiwać językiem miłości, 
życzliwości. Bóg pragnie, abyśmy zapomnieli, co to jest 
język zła, nienawiści, agresji,  abyśmy posługiwali się 
językiem życzliwości, starali się dla siebie być wciąż 
coraz lepsi. Musimy także wystrzegać się niezdrowej 
pobożności (pamiętamy faryzeuszy, na zewnątrz 
rozmodleni, uduchowieni,  w środku zaś - w sercu jad), 
wystrzegajmy się zbytniej ciekawości, nowinkarstwa, 
zdobywania informacji, aby kogoś zniszczyć, „oczernić” 
lecz  pielęgnujmy w sobie życzliwość. 
   

Pan zapuka także i do naszych drzwi. Przyjdzie 
w nocy, a usłyszeć Go będzie można nawet w milczeniu 
gwiazd…  

Czas miłości i łaski to przecież czas całego 
życia, bo podczas jego trwania wciąż na nowo 
obdarowywani jesteśmy miłością i troską Stworzyciela. 
Z tego skarbca czerpiemy ciągle wszystko, co potrzebne 
jest nam do egzystencji . 

Niech słowa wypowiadane wieczorem przy 
łamaniu się opłatkiem dadzą nam siłę 
w przezwyciężaniu codziennych trudów. W te święta 
Bożego Narodzenia życzmy sobie tego i to z całego 
serca. 

Oby przychodzący Chrystus ogrzał się 
w naszych kochających sercach i zastał ich drzwi 
otwarte   nie tylko teraz, w czasie tych rodzinnych, 
pełnych radości i przebaczenia Świąt, ale przez całe 
nasze życie. 

 
(Autor: A.B.) 

http://swiat-obrazkow.pl/ 
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Zapraszamy na I Gminne Spotkanie Opłatkowe 
w Sułowie 

 
 Wójt Gminy Sułów Leon Bulak oraz Rada Gminy mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na pierwsze 
otwarte spotkanie opłatkowe.  
 Uroczystość odbędzie się 30 grudnia 2014 roku o godz. 1630 przy Remizie OSP w Sułowie. 
 
Program uroczystości 

 Otwarcie i przywitanie przybyłych  

 Wspólna modlitwa 

 Łamanie się opłatkiem i życzenia 

 Wspólne śpiewanie kolęd z młodzieżą ze Szkół Gminy Sułów 

 Poczęstunek z wojskowej kuchni polowej 

Imprezy kulturalne i inne 

 
14.12. - godz. 1130 ,  sala koncertowa Orkiestry Symfonicznej w Zamościu Spotkanie w ramach Poranków 
Muzycznych w Orkiestrze MAGIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
 
15 12 - godz. 1130 sala koncertowa Orkiestry Symfonicznej w Zamościu PORANEK MUZYCZNY DLA DZIECI  
 
17 12 - godz. 1700 , Zamojski Dom Kultury SPOTKANIE Z OKAZJI 30-LECIA ZAMOJSKIEGO KWARTALNIKA 
KULTURALNEGO 
 
18 12 - godz. 1600, Książnica Zamojska DYSKUSYJNY KLUB 
KSIĄŻKI Relacja z Conrad Festival   
 
19 12 - godz. 1800 , Zamojski Dom Kultury KONCERT CHARYTATYWNY 
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZAMOJSZCZYZNA" 
 
20.12 - godz. 1900, sala koncertowa Orkiestry Symfonicznej w 
Zamościu „CONCERTO GROSSO NA BOŻE NARODZENIE” Koncert w 
wykonaniu Orkiestry Kameralnej – dyrekcja: Piotra Redeł. Więcej 
informacji dostępnych jest na www.namyslowiacy.pl   
 
21 12 - od godz. 1400 , Rynek Wielki Zamość WIGILIA MIESZKAŃCÓW 
ZAMOŚCIA 
 
30.12 - godz. 1600 , Gminne spotkanie opłatkowe przy Remizie OSP 
w Sułowie - zapraszamy wszystkich mieszkańców. 
 

31.12 - godz. 1900 , Młodzieżowy Sylwester w Starej Remizie w 

Sułowie 
 
31 12 - godz. 2100, CKF „Stylowy” Zamość SYLWESTROWA NOC 
FILMOWA   

Szanowni Państwo 
 
 Bardzo serdecznie dziękuję za uczestnictwo w wyborach samorządowych. 
Szczególne podziękowania składam Wyborcom, którzy oddali głosy na kandydatów 
Zamojskiego Stowarzyszenia Samorządowego - w tym również na moją osobę. 
 Dziękując za zaufanie, .życzę wszystkim Państwu zdrowych, radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku .  
 

 
Lucjan Bartoszczyk 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Radecznica!  
 
 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
Mieszkańcom, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach 
samorządowych za oddanie swojego głosu, gdyż jest to nie 
tylko spełnienie obowiązku obywatelskiego, ale przede 
wszystkim wyrazem troski o los swej Gminy - Naszej Małej 
Ojczyzny. 
 W szczególny sposób, z całego serca, gorąco 
i serdecznie dziękuję tym Mieszkańcom, którzy oddali na 
mnie swój głos. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali 
i poparli moją kandydaturę.  
 Zapraszam wszystkich do współpracy i działania na 
rzecz dobra wspólnego.  
 Zapewniam, że wspólnie będziemy kontynuować nasze 
dzieło rozwoju Gminy Radecznica. Dołożę wszelkich starań, 
aby nie zawieść Państwa zaufania, zaś moje obowiązki będę 
zawsze starał się wykonywać sumiennie mając na uwadze 
przede wszystkim dobro mieszkańców. Uczynię wszystko, aby 
spełnić Państwa oczekiwania, związane z rozwojem Naszej 
Małej Ojczyzny. 
 Drodzy Państwo! , z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech ten radosny czas 
świętowania przyniesie Nam wszystkim pokój i nadzieję na 
Nowy 2015 Rok. 

Z wyrazami szacunku 
Edward Polak 

Wójt Gminy Radecznica 

Skład Rady Gminy Radecznica 
w latach 2014-2018 

Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Dubaj 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Kłodnicki  
 
 Jerzy Gumieniak 

 Stanisław Marzec 

 Tomasz Jachymek 

 Zbigniew Kubina 

 Anna Buszowska 

 Konrad Karwas 

 Jan Garbarz 

 Renata Kot 

 Joanna Małysz 

 Mariusz Osman 

 Jarosław Olech 

 Łukasz Chorzępa 

 Andrzej Piwowarek 
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Powstaje nowe stowarzyszenie w gminie Sułów 
 7 grudnia 2014 r. o godzinie 1700 w budynku Plebanii w Tworyczowie odbyło się zebranie mieszkańców 
Tworyczowa i Kitowa. Ogółem uczestniczyło w nim 20 osób. Uczestnicy zebrania utworzyli grupę inicjatywną, 
która postanowiła powołać stowarzyszenie.  
W zebraniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak oraz Proboszcz Parafii Tworyczów ks. Marek 
Gudz. 
W czasie dyskusji, zebrani uzasadniali potrzebę powołania Stowarzyszenia, którego celem, między innymi, było by: 
- wspieranie inicjatyw lokalnych, 
- ochrona dóbr kultury, sztuki oraz  tradycji, 
- rozwój infrastruktury służącej aktywizacji środowisk lokalnych w zakresie kultury, sztuki jak też zdobywania 
nowych umiejętności, 
- działania na rzecz integracji społecznej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy, 
- współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, 
- aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 
- aktywne przeciwdziałanie patologiom,  
- działalność na rzecz reaktywowania różnych form aktywności społecznej. 
Są to oczywiście tylko ogólne kierunki przyszłych działań, które będą podstawą do opracowania szczegółowego 
Statutu Stowarzyszenia. 
 Pan Wójt powiedział, że będzie popierał każdą inicjatywę społeczną której celem będzie dobro i rozwój 
społeczności lokalnej, stwierdził również, że prężnie działające stowarzyszenie jest ważnym elementem 
wspomagającym realizację zadań gminy, a pozyskane przez Stowarzyszenie środki finansowe wspomagają 
finansowanie i zasilają budżet gminy. 
 Proboszcz ks. Marek Gudz zwrócił uwagę na zadania i rolę Stowarzyszenia w zakresie kultywowania tradycji 
naszych przodków, oraz propagowania wartości chrześcijańskich. 
 Następne spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na dzień 14 grudnia na godzinę 1700 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowane działalnością społeczną . 

 

Szanowni Państwo! 
 
Składam Serdeczne podziękowania za obdarzenie mnie zaufaniem w wyborach 

do sejmiku województwa Lubelskiego. 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę by niosły one za 

sobą, zgodę, radość i zdrowie a łamany opłatek niech przełamie wszelkie urazy 
i uprzedzenia. 

Nowo Narodzony Chrystus niech wszystkim i we wszystkim Błogosławi, a nowy 
2015 rok niech spełnia wszystkie marzenia w taki sposób by radość ze spełnionych 
marzeń przerastała oczekiwania. 

 
LUBELSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ  

ARTYKUŁÓW ROLNO – SPOŻYWCZYCH  

Marian Jaworski 
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II sesja Rady Gminy Sułów już za nami  
 
II sesja Rady Gminy odbyła się w poniedziałek 8 grudnia 2014r. Obecnych na niej było 14. radnych oraz Wójt 

Gminy a także pracownicy Urzędu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg sesji. 
 
Porządek obrad Rady Gminy w Sułowie zawierał tego dnia m.in. takie punkty jak podjęcie uchwał w sprawie: 

ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Sułów, 
ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sułów, 
ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sułów. 

Głosując zgodnie Rada Gminy wyłoniła składy czterech Stałych Komisji. 
 
1.Komisja Rewizyjna: 

Braszko Adam (Kulików) 
Ferenc Krzysztof (Sąsiadka) 
Santus Zbigniew (Kitów) 

 
2.Komisja Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska: 

Kościk Katarzyna (Źrebce) 
Lachowicz Dorota (Kawęczyn Kolonia) 
Jarosz Piotr Wiesław (Deszkowice Drugie) 

 
3.Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju: 

Śliwiński Dariusz (Tworyczów) 
Jaworski Tomasz (Deszkowice Pierwsze) 
Szczurek Piotr (Sułowiec) 

 
4.Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu: 

Łoś Mariusz (Michalów) 
Pańczyk Henryk (Deszkowice Pierwsze) 
Maciąg Krzysztof (Michalów) 

 
Przy głosowaniu dotyczącym diet dla radnych Rady Gminy, zaskoczenia nie kryła Pani Skarbnik – Czesława 

Bubieło, gdyż Rada Gminy pozostawiła bez zmian stawki sprzed czterech lat. Było to złamaniem dotychczasowej 
tradycji, gdzie każda nowa Rada Gminy rozpoczynając urzędowanie podnosiła wysokość diet.  

Wysokość wynagrodzenia Wójta pozostała bez zmiany w części zasadniczej, uległ zaś uszczupleniu dodatek 
funkcyjny,  a wysokość dodatku specjalnego Radni uchwalili na najniższym poziomie. 

Radni swym zachowaniem dowodzą kolejny raz tego, że nie stawali do wyborów po to by czerpać korzyści 
majątkowe z pełnienia owej funkcji. Co więcej, trzynastu z nich wsparło częścią swych diet akcję pod nazwą 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.  

Za darowiznę przekazaną przez Radnych zostały zakupione produkty w ilości 71 kg. i przekazane na ów 
szlachetny cel. W tym miejscu wymienić musimy nazwisko radnego Adama Braszko, który wystosował apel 
o wsparcie tej dobroczynnej inicjatywy. Biorąc przykład z Rady, nieśmy pomoc innym potrzebującym wokół nas,  
a zobaczymy jak wielka radość jest z dzielenia się i dawania.  

 
 
[…] 
Wtedy się życie na piękniejsze zmienia 
i drzewa piękniej szumią niż szumiały, 
nadzieja wszystko wokół zazielenia 
wtedy inaczej widzi się świat cały. 

I najwspanialsze w niezwykłym uroku 
będą płynęły dni pełne pogody, 
kiedy na straży są każdego kroku 
miłość i wiara – dwie rękojmie zgody.  […] 

(Zygmunt Urbanowicz)  

 

Redakcja 
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

 
ZARZĄDY GMINNE ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH RP W SUŁOWIE W LATACH 1945-
2013 
 

Po zajęciu terenów powiatu zamojskiego latem 
1944 roku przez Armię Czerwoną nastąpiły zmiany 
w strukturze na szczeblu samorządu terenowego i OSP. 
Od 1945 roku funkcja komendanta gminnego nie 
istniała. Naczelnicy poszczególnych jednostek składali 
raporty z działalności poszczególnych jednostek 
Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Sułowie.  

Po 1949 roku polityka stalinizacji Polski objęła 
również Ochotniczą Straż Pożarną. Nastąpiło 
przekształcenie jednostek w komendy OSP, a funkcję 
naczelnika jednostki zmieniono na komendanta. Byli oni 
podlegli Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
w Zamościu – Wydział Pożarnictwa. Komendy OSP 
istniały do końca 1956 roku.  

W dniu 5 października 1954 roku Wojewódzka 
Rada Narodowa w Warszawie po reformie podziału 
administracyjnego wsi, podzieliła obszar powiatu 
zamojskiego. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
25 września 1954 roku o powstaniu Gromadzkich Rad 
Narodowych Dz. U. nr 43 poz. 192 oraz w oparciu pkt. 1 
uchwały nr 38 Prezydium Rady Wojewódzkiej w Lublinie 
z dnia 16 listopada 1954 roku, w granicach obecnej 
gminy Sułów powstały 4 Gromadzkie Rady Narodowe 
(Michalów, Sąsiadka, Tworyczów i Sułów).  

Na podstawie tych wytycznych powstały 
Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych: PGRN 
Tworyczów, do której podlegały 4 gromady: 
Tworyczów, Kitów, Kawęczyn Kolonia i Sułowiec, która 
istniała do końca 1958 roku. PGRN Sąsiadka 3 gromady: 
Mokrelipie, Sąsiadka i Źrebce, która istniała do końca 
1968 roku. PGRN Sułów z 5 gromadami: Sułów Kolonia, 
Sułów, Kulików, Sułówek i Rozłopy Kolonia, która 
istniała do końca 1972 roku. PGRN Michalów 
z gromadami: Michalów, Deszkowice Pierwsze, 
Deszkowice Drugie i Rozłopy istniała do końca 1968 
roku.  

W styczniu 1959 roku po rozwiązaniu PGRN 
Tworyczów, gromady Kitów, Kawęczyn Kolonia 
i Tworyczów zostały przyłączone do PGRN Sułów. 
Sułowiec zaś został przypisany do PGRN w Sąsiadce. Ten 
podział administracyjny istniał do końca 1968 roku. 

W styczniu 1969 roku nastąpiły kolejne zmiany 
w strukturach PGRN. Postanowiono rozwiązać PGRN 
Sąsiadka i PGRN Michalów. Do istniejącego PGRN 
w Sułowie wraz z miejscowościami Tworyczów, Kitów, 
Kawęczyn Kolonia, Sułów Kolonia, Sułów, Kulików, 
Sułówek, Rozłopy Kolonia dołączono Sułowiec i Źrebce 
oraz Deszkowice Pierwsze. Do PGRN Szczebrzeszyn 
przeszły Rozłopy, Michalów i Deszkowice Drugie (Radę 
tworzyły Gromada Bodaczów, Szczebrzeszyn, 
Kawęczyn, Kawęczynek, Brody Małe), zaś do PGRN 
Radecznica trafiły Sąsiadka i Mokrelipie, które w tym 
składzie były do końca 1972 roku.  

W roku 1973 powstały gminy, tworząc 16 
sołectw. W skład gminy Sułów-jednostki 
administracyjnej nie weszła miejscowość Mokrelipie, 
odchodząc do gminy Radecznica i pozostając tak do 
dnia dzisiejszego.  

Pewne złagodzenie polityki władzy 
komunistycznej nastąpiło po 1956 r., w wyniku tzw. 
„odwilży październikowej”. Opowiedziano się za 
przyznaniem strażom ochotniczym dużej 
samodzielności wewnątrz organizacyjnej 
z zachowaniem jednolitego państwowego dowództwa w 
czasie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, 
nadzoru nad działalnością zapobiegawczą oraz pomocy 
państwowych organów pożarnictwa w szkoleniu 
i zaopatrzeniu OSP. Ustalono jeden pion komend straży 
oraz zapewniono OSP nadrzędne zwierzchnictwo władz 
powiatowych. Strażak ochotnik składał następującą 
przysięgę: W pełni świadom obowiązków strażaka-
ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć 
w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, 
być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym 
w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.  

Wówczas powołano komendantów rejonowych. 
W PGRN Sąsiadka i Radecznica funkcję tę pełnił Jan 
Pitura, w PGRN Sułów i Tworyczów od 1956 do 1961 roku 
był Jakub Bulak, od 1961 Józef Bulak. W PGRN Michalów 
funkcję komendanta gromadzkiego pełnił posterunkowy 
posterunku MO w Szczebrzeszynie st. sierż. Eugeniusz 
Kędziora.  

Od 1956 roku do 1968 roku jednostki OSP 
uczyniły poważny krok naprzód pod względem 
gospodarczym kulturalnym i społecznym. Bardzo duży 
wkład w dzieło rozwoju powiatu wniosły OSP. Aktywnie 
uczestniczyły w pracach nad przebudową wsi 
z drewnianej na murowaną oraz realizacji szeregu 
innych inicjatyw gospodarczych i kulturalno-socjalnych. 
W szczególności w zakresie: budowy domów 
strażackich, w których organizowane były prace 
kulturalno-oświatowe, pomocy społecznemu 
budownictwu drogowemu, zaopatrzenia wsi w wodę 
poprzez budowę zbiorników przeciwpożarowych oraz 
zadrzewiania wsi. Mimo tych niewątpliwych osiągnięć 
ilość pożarów była wciąż duża, a straty powodowane 
przez pożary znacznie pomniejszały majątek 
gospodarzy i mieszkańców. Jedną z głównych przyczyn 

„Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sułów” 
 
ROZDZIAŁ V cz. I 
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tych olbrzymich strat był fakt, że mieszkańcy 
w niedostatecznym stopniu przestrzegali przepisów 
przeciwpożarowych, jak również Prezydia GRN 
odpowiedzialne ustawowo za ochronę 
przeciwpożarową, nie nadzorowały przestrzegania 
tychże przepisów.  

Jedną z podstawowych form zapobiegania 
pożarom były okresowe kontrole przeciwpożarowe 
prowadzone przez zespoły kontrolne, które powołane 

były przez Prezydia GRN na podstawie uchwał we 
wszystkich wsiach na okres 3 lat. Kontrole takie 
prowadzone były przez 3 razy w roku. W rezultacie 
wysiłek członków zespołów kontrolnych nie był 
przestrzegany i stan ochrony przeciwpożarowej nie 
ulegał wielkiej poprawie. Równie ważnym 
zagadnieniem był brak wody do celów gaśniczych.  

 
(Autor: PiSzcz) 

Sport 
UKS WRESTLER Sułów zdominował Puchar Polski w Sumo !!! 
 
W sobotę 15.11.2014 r. w Tyszowcach odbył się 
Puchar Polski w Sumo w trzech grupach 
wiekowych (Dzieci, Młodzicy oraz Juniorzy). 
W zawodach wzięło udział aż dwunastu 
reprezentantów Wrestlera, zdobywając tyle samo 
medali. Jest to jak dotąd najbardziej spektakularny 
sukces, gdyż wszyscy wrócili do domu z medalem. 
Można by przypuszczać, że taka ilość medali jest 
możliwa jedynie na Mistrzostwach Województwa, 
ale nigdy w zawodach ogólnopolskich. Nie ma w 
tym tekście żadnej pomyłki - zdobyliśmy dwanaście 
medali w Pucharze Polski w Sumo. Wszyscy 
zawodnicy stanęli na wysokości zadania. Złote 
medale zdobyli : 
 

Grzegorz Bąk kat.wag.32kg (uczeń Szkoły Podstawowej w Michalowie, kat. Dzieci) 

Jacek Polakowski kat.wag.45kg (uczeń Gimnazjum w Sułowie, kat. Młodzicy) 

Edyta Siemkowicz kat.wag.50kg (uczennica Gimnazjum w Sułowie, kat. Juniorki) 

Srebrne medale zdobyli : 

Kamila Koziej kat.wag.48kg (uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie, kat. Dzieci) 

Maria Kościk kat.wag.55kg ( uczennica Gimnazjum w Sułowie, kat. Młodziczki) 

Klaudia Polakowska kat.wag.55kg (uczennica Gimnazjum w Sułowie kat. Juniorki) 

Iwona Łyp kat.wag.60kg (uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu, kat. Juniorki) 

Kinga Koziej kat.wag.65kg (uczennica Gimnazjum w Sułowie, kat. Młodziczki) 

Brązowe medale zdobyli : 

Szymon Żuk kat.wag.33kg (uczeń Szkoły Podstawowej w Sułowie, kat. Dzieci) 

Michał Suszek kat.wag.43kg (uczeń Szkoły Podstawowej w Michalowie, kat. Dzieci) 

Kaja Knap kat.wag.45kg (uczennica Gimnazjum w Sułowie, kat. Młodziczki) 

Michał Sagan kat.wag.55kg (uczeń Szkoły Podstawowej w Michalowie, kat. Dzieci) 

Zaduszki Strażackie w Tworyczowie 
 W dniu 8 listopada br. w kościele p.w. Apostołów 
Św. Piotra i Pawła w Tworyczowie, już po raz kolejny, 
odbyło się nabożeństwo wypominkowe w intencji 
zmarłych druhów strażaków z jednostek OSP Gminy 
Sułów.  
 Podczas czytania nazwisk w intencji których 
podejmowano modlitwę delegacje poszczególnych 
jednostek ustawiały znicze u stóp ołtarza. Po zakończeniu 
nabożeństwa wypominkowego ks. proboszcz Parafii 
Tworyczów Marek Gudz celebrował Mszę Świętą 
w intencji zmarłych druhów. Nad prawidłowym 
przebiegiem uroczystości czuwał Komendant Zarządu 
Gminnego OSP - druh Zbigniew Goleniak. Modlitwa za 
zmarłych strażaków  wpisała się na stałe w tradycję 
obchodów Wszystkich Świętych w naszej Gminie.  

 
Redakcja 
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Zawody Strzeleckie 
 09 listopada 2014 w Sułowcu odbyły się zawody strzeleckie z okazji pierwszej rocznicy otwarcia strzelnicy 

Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK Sułów. Impreza rozpoczęła sie o godz. 10 00 . Przybyło na nia ponad 40 osób, z terenu 

naszej gminy Sułów, zaprzyjaźniony klub z Radecznicy oraz kilka osób z powiatu zamojskiego. 

 Zawody strzeleckie przeprowadzone zostały z broni palnej kbk ak-47 (kałasznikow). Dystans na jakim 

rywalizowali uczestnicy to 80 metrów.  

Nad bezpieczeństwem zawodów czuwali : 

 Sędzia główny: Jarosław Kubiak (LOK Lublin) 

 Koordynator zawodów: Krzysztof Ferenc (KŻR Sułów) 

 Organizator: Ryszard Pietrykowski (Prezes KŻR Sułów)  

 Sekretariat: Hanna Mrówczyńska (Właścicielka terenu strzelnicy) 

 

W strzelaniu z AK-47 do tarczy wzięło udział 28 osób które uzyskały kolejno: 

1. Bartnik Sławomir       – 94 pkt 
2. Wachowicz Janusz   – 89 pkt 
3. Wachowicz Mirosław – 86 pkt 
4. Koszela Józef             – 86 pkt 
5. Jaworski Tomasz       – 83 pkt 
6. Mazurek Mariusz        – 80 pkt 
7. Pić Mateusz                – 77 pkt 
8. Ferenc Krzysztof       – 76 pkt 
9. Nowaczek Dariusz    – 66 pkt 
10. Kaleniuk Adam        – 63 pkt 
11. Szydełko Zbigniew – 57 pkt 
12. Żuk Janusz              – 55 pkt 
13. Korneli Łukasz        – 47 pkt 
14. Braszko Adam         – 46 pkt 
15. Radliński Cezary     – 45 pkt 
16. Kawka Ryszard       – 39 pkt 
17. Wójtowicz Andrzej – 32 pkt 
18. Sowa Krzysztof      – 31 pkt 
19. Wędzina Jarosław  – 31 pkt 
20. Kurek Jan                – 29 pkt 

21. Krukowska Bożena  – 22 pkt  

22. Bulak Zdzisław       – 17 pkt 
23. Furmanek Zbigniew – 12 pkt  
24. Sitarz Jan                – 12 pkt 
25. Magdziarz Eryk       – 8 pkt 
26. Kwapisz Stanisław – 8 pkt 
27. Piskor Krzysztof   – 0 pkt 

28. Szaran Stanisław   – 0 pkt 

Podsumowując zawody, Trener Mariusz Łoś chciał 

wyjątkowo wyróżnić  swoich najmłodszych 

podopiecznych, którzy po raz pierwszy brali udział 

w zawodach w Sumo, nie ulegając presji .Na szczególne 

słowa uznania zasłużyli: Grzegorz Bąk, który to 

dosłownie „zmiótł" rywali z doyo (maty do walki w sumo), 

podobnie jak Jacek Polakowski oraz Edyta Siemkowicz. 

Jak pokazują wyniki, zawodnicy WRESTLERA sięgają 

coraz częściej po medale w zawodach ogólnopolskich, 

aspirując tym samym do grona najlepszych klubów w  

Polsce. Dzięki przychylności Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół w Sułowie, Lidii Kowalik oraz Pani Dyrektor 
Zespołu Szkół w Michalowie, Eliziy Pańczyk UKS 
WRESTLER Sułów poprzez bezpłatny transport oraz 
udostępnienie sali gimnastycznej może realizować plan 
treningowy, a tym samym promować Gminę Sułów 
w całej Polsce. 
 

(Autor: Mariusz Łoś) 
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"Ludzie na wschodzie są niesamowici, u was 
zawsze można liczyć na ciepłe przyjęcie" - rzucił 
w pewnym momencie ze sceny Paweł "Wienzo" 
Więzik lider SCZ Familia. To stwierdzenie doskonale 
podsumowuje to, co działo się 7 listopada 
w Radecznicy podczas Rap Remizy.  

Rapowy koncert w Radecznicy to rzecz bez 
precedensu w długiej i barwnej historii naszej wsi. 
Zmieniło się to jednak w nocy 7 listopada, gdy w progi 
naszej skromnej gminy postanowiły zawitać takie 
kapele jak: Saio, Młody GOH, SCZ Familia, Ozzy i Lajon. 
A to wszystko za sprawą horrorcorowych Krwawych 
Drwali, czyli Przemka "Odyna" Sznitowskego i Karola 
"Lola" Zalewy - raperów prosto z Radecznicy, będących 
jednymi z pionierów gatunku horrorcoru w Polsce - 
którzy byli headlinerami pierwszej edycji Rap Remizy.  

Jako pierwszy publiczności zgromadzonej 
w remizie zaprezentował się Saio wspomagany przez 
Adriana "Adiego" Kazaka. Raper z Kraśnika swoim 
krótkim, bo trwającym zaledwie piętnaście minut 
występem, doskonale rozruszał ludzi pod sceną, którym 
dobrej zabawy nie mogło popsuć nawet złe 
nagłośnienie, będące zmorą wszystkich zespołów, które 
wystąpiły w Radecznicy. Po Saiu na scenę wszedł Młody 
GOH, na co dzień grający w krakowskim Stygmacie. 
Jego mocna ekspresja sceniczna w połączeniu z boom 
bapowymi bitami, dosłownie wgniotła słuchaczy 
w ziemię. Podczas numeru "Gdzie diabeł mówi 
dobranoc", nagranego wraz z Krwawymi Drwalami, na 
scenę wkroczyli Odyn i Lolo, gościnnie wspomagając 
krakowiaka.  

Gdy Młody GOH zakończył swój występ, 
przyszedł czas na rapujące małżeństwo czyli SCZ 
Familię. Świetna współpraca i niesamowite 
umiejętności rapowe Wienza i wokalne Magii, której 
góralski zaśpiew wywoływał ciarki na całym ciele, 
przełożyły się na najlepszy koncert tej nocy. Większość 
materiału, który zagrali pochodził ze świetnej, wydanej 
w tym roku psychorapowej płyty "Prometeusz".  

Następny na deski wszedł Ozzy, który świętował 

w tym roku pięciolecie swojego debiutanckiego albumu 
pt. "Magia", co oczywiście wpłynęło na dobór 
koncertowego repertuaru. Trzeba przyznać, że płyta 
nie straciła na aktualności. Mocne teksty, podparte 
bardzo dobrą prezencją artysty, spotkały się ze 
świetnym odbiorem publiczności, która pod koniec 
koncertu dała ponieść się energii i pod sceną zrobił się 
mały kociołek.  

Jako przedostatni wystąpił Lajon - PGL, który 
dołączył w ostatniej chwili do listy wykonawców Rap 
Remizy. Warszawski raper bez problemu nawiązał 
interakcję z już mocno rozgrzaną publiką, a mocne 
bengery zatrzęsły ścianami remizy.  

Wreszcie nadeszła długo wyczekiwana chwila. 
Krwawe Drwale wkroczyli na scenę z impetem i dali 
krwistego seta, na którego złożyły się utwory tj. 
"Palec", "Gołąb", "J&M", "Dyniowisko" czy "Format c:", w 
którym gościnnie wystąpił Młody GOH. Do pełni 
szczęścia zabrakło tylko porządnego brzmienia, które 
pod koniec całkowicie zaczęło szwankować i mocno 
dało się we znaki Drwalom. 

Na koniec wystąpił BNŻ wspomagany przez 
Odyna. Chłopaki zagrali już niestety prawie przy pustej 
sali, gdyż większość chyba zapomniała o ich występie, 
jednak nie przeszkodziło to w dobrej zabawie artystom, 
którzy nie odwalili pańszczyzny i dali z siebie wszystko.  
 Pierwsza edycja Rap Remizy zgromadziła około 
stu osób i pomimo mankamentów technicznych, można 
ją zdecydowanie uznać za udaną. Profesjonalizm 
i zaangażowanie artystów, przyćmił feralne 
nagłośnienie, które tak naprawdę było jedynym 
minusem imprezy. To bez wątpienia wyjątkowe 
muzyczne wydarzenie stanowi doskonałe preludium do 
następnych odsłon Rapowej Remizy, a także zachętę do 
podejmowania kolejnych tego typu inicjatyw, których 
nie tylko w naszej gminie, ale także w całym powiecie 
jest jak na lekarstwo. 
 

(Autor: Norbert Winiarczyk) 

Rap Remiza w Radecznicy 

Andrzejki w Starej Remizie 

Już po raz czwarty w wigilię Świętego Andrzeja 
Klub Stara Remiza w Sułowie wypełniony został 
śmiechem młodych dziewcząt i chłopców  podczas 
odczytywania i wykonywania przeróżnych wróżb 
andrzejkowych. Młodzież tego wieczora dała niezbity 
dowód na to, że potrafi, umie i chce kultywować 
tradycję oraz dobrze się przy tym bawić. 

 Wszystko rozpoczęło się od utworzenia wydarzenia 
na portalu społecznościowym, co uczyniliśmy dokładnie 
tydzień przed planowaną zabawą. Kiedy tylko został 
opublikowany pierwszy komunikat w Internecie, 
w którym zamieściliśmy informację o organizacji tego 
wydarzenia, od razu zgłosiło się wiele chętnych, 
młodych osób do pomocy. Pierwsze i jedyne spotkanie 
organizacyjne odbyło się w środę (26 listopada). 
Pojawiła się na nim grupa młodzieży z Sułowa, Koloni 
Rozłopy, Deszkowic Pierwszych i Drugich oraz 
Michalowa. Zadania zostały przydzielone, a sala 

posprzątana. W sobotę (29 listopada) zebraliśmy się już 
o 14.30 po to aby wszystko „było zapięte na ostatni 
guzik”. Z racji tego, że na początku nie było zbyt wiele 
osób, postanowiliśmy rozpocząć wydarzenie dyskoteką, 
a dopiero w jej trakcie przeprowadzić wróżby 
andrzejkowe. Tak też się stało.  

Około godziny 18 przystąpiliśmy do wróżenia. 
Każda z dziewcząt uczestnicząca w środowym spotkaniu 
przygotowała określoną wróżbę i prowadziła ją 
w sobotni wieczór. Było więc przestawianie butów, 
losowanie imion swych przyszłych żon i mężów, 
obieranie jabłek z nastawieniem na jak najdłuższą 
skórkę, losowanie przyszłych zawodów, a na koniec 
przelewanie wosku przez klucz. Oprócz tego każdy 
uczestnik wieczoru andrzejkowego poczęstowany został 
ciasteczkiem z wróżbą. Ciasteczka te upiekłam 
poprzedniego dnia i trzeba powiedzieć, że były jeszcze 
„troszkę” twarde ale zabawy z nimi było co niemiara.  
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Rolada paprykowa z wędzoną makrelą  
Składniki:  
4 jajka (240g)  
2 wędzone obrane makrele (300g)  
papryka konserwowa (300g)  
2 łyżki jogurtu naturalnego (50g)  
przyprawy  (sól, pieprz, papryka słodka) 
 
Przygotowanie:  
Przygotowujemy farsz. Rybę obieramy z ości, po 
obraniu powinno jej być ok. 300g. Dodajemy jogurt 
i miksujemy blenderem na pastę. Dodajemy pokrojoną 
w kostkę paprykę konserwową i przyprawiamy. 
Dokładnie mieszamy pastę rybną i odstawiamy do 
lodówki.  
 
Białka oddzielamy od żółtek, ubijamy na sztywną pianę, 
dodajemy żółtka i przyprawy, ciągle miksując. Jajeczną 
pianę wylewamy na blaszkę wyłożoną papierem do 
pieczenia. Z tych proporcji była to największa blacha, 
ale z każdej strony zostało mi ok. 10cm miejsca. 
Pieczemy w 200st. ok. 10 minut, aż jajka się zetną 
i lekko zaczną odchodzić bokami od papieru. Nie można 
za długo piec, bo wtedy zrobią się suche i rolada 
popęka.  
 
Wyciągamy placek jajeczny z piekarnika, nakładamy 
cienko pastę z makreli i zawijamy całość na ciepło 
w roladę. Owijamy folią spożywczą i wstawiamy na 
kilka godzin do lodówki. Z podanych proporcji wychodzi 
30 plasterków o grubości ok. 1cm.  

 

Śledzie po węgiersku 

Składniki 

 400 g filetów śledziowych typu matias w oleju 

 100 ml mleka 

 1 duża, obrana cebula 

 5 świeżych, średnich pieczarek, pokrojonych w 
kostkę 

 300 g papryki konserwowej, pokrojonej w kostkę 

 85 g przecieru pomidorowego 

 Sól 

 pieprz 

Sposób przygotowania 

1. Filety śledziowe wymoczyć w mleku przez 20 

minut. 

2. Cebulę pokroić w drobną kostkę i przysmażyć na 

złoty kolor, dodać pokrojone pieczarki i pokrojoną 
w kostkę paprykę. 

3. Całość dusić na małym ogniu 10 minut, następnie 

dodać przecier pomidorowy, doprawić solą i pieprzem 
i całość dusić jeszcze przez 5 minut delikatnie 
mieszając. 

4. Śledzie odsączyć z mleka, pokroić w dużą kostkę 

i zalać przygotowanym sosem paprykowo -
pieczarkowym. 
Odstawić do lodówki na godzinę przed podaniem. 

Makowiec Sułtański 

Składniki 

 500 g mąki pszennej 

 250 g (1,5 szklanki) cukru pudru 

 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 

 250 g miękkiej margaryny lub masła 

 6 żółtek 

 900 g masy makowej z bakaliami 

 polewa czekoladowa 

1. Do miski wsypujemy mąkę, cukier puder i proszek 

do pieczenia, i dokładnie mieszamy składniki. 
Następnie dodajemy miękkie masło oraz żółtka 
i zagniatamy ciasto. Jeżeli ciasto jest zbyt suche, 
należy dodać niewielką ilość kwaśnej śmietany. 
Wyrobione ciasto wkładamy do lodówki na 30 minut. 

2. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni C. 

3. Formę średniej wielkości wykładamy papierem do 

pieczenia. Ciasto dzielimy na 2 równe części. Jedną 
z nich wyklejamy dno naszej formy – równomiernie 
rozprowadzamy ciasto w formie, aby spód ciasta był 
równy. Następnie wykładamy masę makową z bakaliami 

i równo rozprowadzamy. 
N a  m a s ę  m a k o w ą 
wykładamy pozostałe 
ciasto – należy je albo 
rozwałkować na cienki 
placek i przykryć masę 
makową lub w ręku 
wyrabiać małe, cienkie 
placki i nimi przykryć 
masę makową. 
Ciasto pieczemy przez 
około 30-40 minut, aż się 
lekko zarumieni. Gotowe 
ciasto polewamy polewą 
czekoladową. 
 

 
(Opracowała: AJ) 

Seta i galareta 

Po skończonym wróżeniu znowu zagrała muzyka 
i ze sceny buchnęły kłęby dyskotekowego dymu 
podkreślające kolorowe efekty świetlne. W miarę 
upływu czasu sala dopełniała się i około 20. bawiło się 
wspólnie już kilkadziesiąt młodych osób. Zabawę 
skończyliśmy o 22. z nieukrywanym niedosytem. 
Dlatego zaraz po tym jak udowodniliśmy sobie i innym, 

że „można” , powstał pomysł aby wspólnymi siłami 
zorganizować zabawę sylwestrową. Jestem pewna że 
uda się nam na pewno. Może zechcecie wziąć w niej 
udział? Zapraszamy!  

 
(Autor: Aleksandra Jaworska) 
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Święta Bożego Narodzenia to czas  spotkań 
rodzinnych oraz w gronie przyjaciół,  zazwyczaj przy 
„suto” zastawionym stole.... dlatego też, 
przygotowując wszelkie rarytasy i smakołyki, nie 
powinniśmy zapominać również o ich walorach 
zdrowotnych. Zapewne wszyscy znamy różne 
przyprawy, które wykorzystujemy w kuchni… ale czy 
wiemy, jakie mają właściwości zdrowotne.... mam na 
myśli również zioła... 
  

Te przyprawy mają bardzo potężne 
właściwości. Pomagają przyspieszyć metabolizm, 
kontrolować poziom cukru we krwi, zmniejszają stan 
zapalny, mogą przyspieszyć odchudzanie, chronią 
przed rakiem i szybszym starzeniem się  skóry 
i organów wewnętrznych.  

Zioła znane są ludzkości od tysięcy lat. Wiele 
kultur wierzy, że mają one „magiczną moc” i dodają je 
do potraw, piją herbatki ziołowe, a w czasie choroby 
leczą ziołami. Zioła są cudowne, bo dzięki nim można 
zmienić smak każdej potrawy, bez dodawania „ekstra” 
kalorii. Zwyczajnego i znudzonego kurczaka, można 
zamienić w niezwykłe i pełne smaku danie, które 
będzie także miało zdrowotne właściwości. 

Czy wiesz o tym, że wiele ziół i przypraw 
zawiera duże ilości silnych antyutleniaczy, nie 
spotykanych w takich ilościach w owocach 
i warzywach? Przyprawy takie jak cynamon, goździki 
i kurkuma zawierają 50 razy więcej 
przeciwutleniaczy niż np. jagody!  
Do czego są nam potrzebne te przeciwutleniacze? 
Korzyści z ich posiadania są ogromne, bo chronią nas 
przed wieloma groźnymi chorobami, takimi jak m.in. 
rak, choroby serca, cukrzyca, zapalenia stawów, 
Alzheimer, spowalniają proces starzenia się skóry 
oraz naszych organów wewnętrznych. Im więcej ich 
posiadasz, tym mniejsze ryzyko chorób. 
Zioła i przyprawy dodane nawet do prostych dań, mogą 
znacząco podwyższyć ich zdrowotne właściwości, dodać 

wartości odżywczych i przeciw utleniających.  

Poza tym zioła i przyprawy mogą także: 

1. Pomóc szybciej spalić tłuszcz i zwiększyć 
przemianę materii.  
Wiele ziół i przypraw to „termogeniki”, które 
w naturalny sposób przyspieszają metabolizm, niektóre 

nawet o 25%. 

2. Pomóc ustabilizować cukier we krwi. Niektóre 
przyprawy działają jak leki na cukrzycę. Naturalnie 
regulują poziom cukru we krwi i poziom insuliny. Kiedy 
poziom cukru we krwi jest pod kontrolą, Ty czujesz się 
lepiej, Twój organizm pracuje prawidłowo, do normy 
wracają procesy odpowiedzialne za szereg funkcji m.in. 
za spalanie tłuszczu. 
Badania wskazują także, że wiele ziół i przypraw 
działa lepiej niż tradycyjne leki i to bez żadnych 
skutków ubocznych. 
  
3. Mają działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe 
i przeciwgrzybicze. Wiele ziół i przypraw zawiera 
substancje, które silnie zwalczają wiele wirusów 

i bakterii, nawet tych odpornych na leki z apteki.  
  
Proponuję  7 SUPER ziół i przypraw, których powinno 
się używać w „zdrowej kuchni”:  
  
1. Bazylia  

To cudownie pachnące zioło ma silne działanie 
przeciwzapalne. Substancje zawarte w bazylii działają 
na zapalenie stawów, alergie i stany  zapalne 
jelit, a to tylko kilka schorzeń, na które bazylia może 
pomóc. Ponadto bazylia pomaga zwalczyć bakterie 
wywołujące zatrucie m.in. E. coli. Bazylia jest również 
doskonałym źródłem beta-karotenu, powstawania 
wolnych rodników. To one są główną przyczyną chorób 
serca, nowotworów i wielu innych poważnych 
dolegliwości. Bazylia jest także doskonałym źródłem 
witaminy K, wapnia i magnezu, który dba o zdrowe 
kości i naszą kondycję psychiczną.Warto dodawać 
zarówno świeże liście jak i suszone do wielu potraw. 
Oczywiście najbardziej pasuje do pomidorów, ale 
świetnie smakuje także w twarożku. 
  
2. Tymianek  

Tymianek wykazuje silne działanie 
bakteriobójcze. Doskonale zwalcza pasożyty 
i drobnoustroje, regulując przy tym prawidłową 
pracę układu pokarmowego. Należy do roślin, które 
wspomagają proces odchudzania. Dodawany do potraw 
w postaci przyprawy, głównie do mięs, pomaga w ich 
trawieniu, szczególnie w przypadku bardzo tłustych 
potraw. Ponadto przyśpiesza przemianę materii. 
Łagodzi efekt ciężkości po obfitych i tłustych daniach. 
Tymianek jest jednym z ziół, które należy 
jeść w profilaktyce antyrakowej. Uspokaja nerwy, 
łagodzi depresję, koszmary senne. Wiele źródeł 

podaje także, że leczy bezsenność. 

3. Morwa biała.  
Morwa stosowana jest bardzo często jako 

środek wspierający odchudzanie. Zawarte w niej 
związki zmniejszają przyswajanie węglowodanów, 
ograniczając tym samym odkładanie tkanki 
tłuszczowej. Dodatkowo sprzyja ona obniżaniu 
cholesterolu we krwi oraz jest środkiem 
przeciwzapalnym. Wyraźnym efektem stosowania 
morwy białej jest zmniejszone łaknienie, szczególnie 
na słodycze. Każda część tej rośliny jest jadalna i różni 
się właściwościami zdrowotnymi. Liście morwy białej 
bogate są w witaminy, jak B1, B2, B6, PP. Owoce 
zawierają cukry proste, maltozę, sacharozę, glukozę. 
Flawonoidy, dzięki swemu antyoksydacyjnemu działaniu 

zapobiegają cukrzycy, niwelując jej powikłania. 

4. Cynamon.  
To jedna z przypraw, która ma największe 

właściwości antyoksydacyjne. Jest idealną przyprawą 
dla cukrzyków, ponieważ pomaga ustabilizować 
poziom cukru we krwi, zarówno przy cukrzycy 1. jak 
i 2. typu. Jedno z badań wskazuje nawet, że codzienne 
spożywanie 2 łyżeczek cynamonu może zmniejszyć 
poziom cukru we krwi o 20-30%. „Przy okazji” spada 
też poziom złego cholesterolu LDL i trójglicerydów. 

Zioła na Święta 
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Dzięki temu, że cynamon pomaga kontrolować poziom 
cukru we krwi i wydzielanie insuliny, może pomóc 
kontrolować apetyt… a to oczywiście wpływa na naszą 
wagę. Cynamon jest także silnym przeciwutleniaczem, 
dzięki któremu możemy zachować młody wygląd 
i piękną skórę. Związki  zawarte w cynamonie m.in. 
aldehyd cynamonowy, eugenol, octan cynamylu, 
linalol, mają bardzo szerokie działanie. Działają silnie 
antyseptycznie, przeciwbólowo i znieczulająco, mają 
również działanie ściągające, przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybicze ,  przeciwwirusowe, rozgrzewające 
i przeciwbólowe. Cynamon Świetnie smakuje niemal z 
każdym daniem. Można go dodawać zarówno do ciast, 
deserów, napojów ( np. świetnie smakuje z kawą) jak 
i do pieczonych mięs. 
  
 5. Pieprz cayenne.  

Pewnie już o nim słyszałaś, ale czy wiesz, jak 
działa? To jedna z bardziej pikantnych przypraw, która 
nie tylko nadaje pikantny smak potrawom. Jej działanie 
podnosi tempo metabolizmu, przez co nasz organizm 
szybciej spala tłuszcz. Myli się ten, kto myśli, że 
pikantny pieprz drażni żołądek. Wprost przeciwnie. 
Cayenne pobudza enzymy trawienne i zapobiega 
wrzodom żołądka. Cayenne obniża też poziom złego 
cholesterolu LDL we krwi, stężenie 
trójglicerydów. Zmniejsza powstawanie szkodliwych 
skrzepów krwi, z których każdy może prowadzić do 
ataku serca i udaru mózgu. Ma też 
działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Łagodzi 
objawy zapalenia stawów i bólu głowy. Ma także 
działanie wspierające odporność organizmu. Zawiera 
duże ilości beta-karotenu i wit. A, już dwie łyżeczki 
pokrywają aż 47% zapotrzebowanie na te składniki. To 
właśnie m.in. wit. A i beta-karoten chronią nas przed 
wirusami i pasożytami. Spróbuj dodawać pieprz 
cayenne do potraw. Idealnie jest natrzeć nim kurczaka, 
dodać szczyptę do koktajlu lub dodać do sosu czy 

dresingu do sałaty. 

6. Goździki.  
Zna je prawie każdy, ale nie każdy ich używa. 

Mają słodki, lekko pikantny smak. Zawierają eugenol, 
caryophyllene i tannins. Związki te mają silne 
właściwości antyseptyczne i bakteriobójcze. Pomagają 
zwalczać infekcje i łagodzą problemy 
trawienne. Działają osłonowo na układ trawienny. 
Goździki mają też leczniczy wpływ na wrzody 
żołądka, wymioty i wzdęcia. 
Najbardziej znane jako środek na ból zębów i to 
prawda, ponieważ goździk przyłożony do obolałego 
zęba, łagodzi ból i łagodnie go znieczula. Olejek 
z goździka używany jest jako środek znieczulający. 
Goździki zawierają silne przeciwutleniacze, które 
pomagają zapobiegać uszkodzeniom komórek, co 
z kolei chroni nas przed rakiem. Olejek goździkowy 
zabija bakterie, grzyby i pasożyty jelit, dlatego 
świetnie nadaje się do leczenia biegunki i owsików. 
Jest bardzo skuteczny na wszelkie zadrapania, 
skaleczenia, zakażenia grzybicze, swędzące wysypki, 
ukąszenia, oparzenia, a nawet siniaki. Goździki 
wzmacniają smak potraw. Na święta przyprawia się 
nimi szynkę, ale świetnie smakuje też z pieczonymi 
warzywami. Wystarczy „wbić” je w cebulę, paprykę czy 
warzywa korzenne i upiec. 

  
7. Kurkuma  

Ten żółto-pomarańczowy proszek ma 
działanie podobne do narkotyków i silnych leków 
przeciwzapalnych, ale w przeciwieństwie do nich nie 
jest toksyczny. Istnieją badania, które wskazują, że jej 
działanie spowalnia rozwój choroby Alzheimera. 
Spożywanie kurkumy przynosi doskonałe efekty 
lecznicze w chorobie jelita drażliwego, 
wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, chorobie 
Crohna i zapaleniu stawów. Kurkuma poprawia pracę 
wątroby, obniża homocysteiny i zapobiega chorobom 
serca. Jest jedną z najsilniejszych przypraw 
przeciwnowotworowych. Wyszukuje komórki rakowe, 
modyfikuje ich DNA, przez co doprowadza do ich 
zwalczenia. Ma też działanie antyseptyczne 
i wspomaga gojenie się ran.  

Jak stosować te przyprawy? Najlepiej 
w różnych mieszankach przypraw. 
Oto  „mieszanka zdrowia”, którą musisz mieć 
w swojej kuchni...  
Można używać jej kilka razy w tygodniu, zmieniając 
ilość poszczególnych składników lub dodając nowy, 
przez co jej skład za każdym razem jest nieco 
inny.  Szczególnie polecana jest  do potraw z mąki 
i mięs. 
  
 SKŁADNIKI  
1 łyżka kurkumy  
2 łyżki kolendry w proszku 
1 łyżeczka kminku (zmielonego na proszek) 
1/2 łyżeczki pieprzu cayenne (zmielonego na proszek)  
1/2 łyżeczki cynamonu w proszku 
 
WYKONANIE  

Wszystkie składniki wsypać do miseczki 
i dokładnie wymieszać. Przesypać do słoiczka 
i szczelnie zamknąć. To zdrowa i idealna przyprawa do 
kurczaka. Do miseczki należy wsypać 1 łyżkę tej 
cudownej mieszanki, dodać 2 łyżki oliwy z oliwek 
i mieszać. Powstanie pasta, którą należy natrzeć mięso. 

Jest pyszne.... 

Polecam...Spróbuj i Ty... Na zdrowie!..............      

(Autor: A.B.) 
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Szanowni wyborcy 
 Serdecznie dziękuję Wam, mieszkańcom gminy 
Sułów, Nielisz i Radecznica za okazane mi zaufanie 
w wyborach do Rady Powiatu Zamojskiego i oddanie na 
mnie głosu, czego wyrazem jest liczba oddanych głosów 
-414. 

Z wyrazami szacunku  
Aleksandra Martyna 

 
 Dziękuję bardzo za wszystkie głosy, które zostały 
oddane na moją osobę. Cieszę się, że moja praca 
została doceniona i postaram się jeszcze lepiej 
wykonywać swoje obowiązki, mając na celu dbanie 
o dobro mieszkańców naszej gminy. 

Z poważaniem  
Mariusz Łoś 

 
Szanowni Państwo  

Mieszkańcy Miejscowości Rozłopy 
 Serdecznie Państwu dziękuję za poparcie mojej 
osoby na Radnego Gminy Sułów. Jednocześnie 
zapraszam wszystkich mieszkańców do współpracy, aby 
zmienić wizerunek naszej miejscowości.  

Radny  
Józef Magryta 

 
Szanowni mieszkańcy Sułowa  

i Kolonii Sułów 
 Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mnie 
Państwo obdarzyliście w wyborach do Rady Gminy. 
Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby tego 
zaufania nie zawieść. 

Ryszard Pietrykowski 
 

 
 Serdecznie dziękuję mieszkańcom Deszkowic 
Pierwszych za okazane zaufanie i poparcie mojej osoby 
w wyborach do Rady Gminy Sułów. Zapewniam, że 
dołożę wszelkich starań, abyśmy mogli wspólnie 
decydować o podnoszeniu stopy życiowej naszej gminy. 
Jednocześnie życzę wszystkim zdrowych, pogodnych 
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego 
Nowego Roku.  

Henryk Pańczyk 
 

 Serdecznie dziękuję mieszkańcom Źrebiec za 

okazane mi zaufanie w wyborach samorządowych do 

Rady Gminy Sułów. Postaram się nie zawieść 

pokładanych we mnie nadziei.  

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie. 

Kościk Katarzyna 

 

 Dziękuję mieszkańcom miejscowości Kitów za 

udział, poparcie i oddane na mnie głosy w wyborach 

samorządowych. 

Santus Zbigniew  

 

 

Szanowni Mieszkańcy wsi Sąsiadka 

 Bardzo dziękuję Wszystkim mieszkańcom Sąsiadki 

za zaufanie i oddanie na mnie głosu w wyborach 

samorządowych. 

 Serdecznie dziękuję za 115 głosów poparcia (65%) 

i powierzenie mi mandatu radnego wsi Sąsiadka. 

 Drodzy Państwo  z okazji zbliżających się Świąt 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę Wszystkim 

mieszkańcom gminy Sułów spełnienia najskrytszych 

marzeń, samych radosnych dni, mnóstwo prezentów 

pod choinkę i zawsze uśmiechu na twarzy. 

 

 Krzysztof Marcin Ferenc 

 
 Serdecznie dziękuję mieszkańcom miejscowości 
Kulików, Kolonia Rozłopy i Sułówek za poparcie mojej 
osoby na radnego w wyborach samorządowych.  
 Z udzielonego kredytu zaufania postaram 
wywiązać się, by wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni ! 
 Mając na uwadze zbliżające sie Święta Bożego 
Narodzenia, życzę wszystkim mieszkańcom Gminy 
Sułów 
WESOŁYCH ŚWIĄT, wspaniałych prezentów oraz 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2015. 
  

Adam Braszko 
 

 
Szanowni Państwo - mieszkańcy Tworyczowa  
 Serdecznie dziękuje za poparcie w wyborach do 
Rady Gminy  
 

Dorota Lachowicz 
 

 Serdecznie dziękuję mieszkańcom Tworyczowa za 
zaufanie jakim mnie państwo obdarzyli, udzielając mi 
poparcia. Postaram się nie zawieźć Państwa oczekiwań. 
 

Dariusz Śliwiński 
 

Szanowni mieszkańcy Sułowca 
 Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie 
i zaangażowanie, czego wyrazem jest liczba głosów 
oddanych na mnie i okazanie mi ogromnego zaufania. 
Gratuluję również moim koleżankom i kolegom, którzy 
kandydowali, życzę im dalszych sukcesów wspólnie 
reprezentując naszą rodzinną miejscowość. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu osiągniemy jeszcze więcej 
dla dobra Sułowca i mieszkańców całej Gminy. 
 

Ze sportowym i strażackim pozdrowieniem K.W.W. 
„Dla Dobra Sułowca”. 

 
Serdecznie dziękuję mieszkańcom Osiedla Michalów, 
którzy okazali mi swoje zaufanie i oddali na mnie swój 
głos w wyborach na radnego Gminy Sułów.  

 
Z wyrazami szacunku  

Krzysztof Maciąg 
 

Drodzy mieszkańcy Deszkowic Pierwszych  
 Serdecznie Wam dziękuje za oddane na mnie tak 
licznie głosy. Zaufanie, którym obdarzyliście mnie 
w wyborach jest szczególną motywacją do pracy dla 
polepszania jakości życia w naszej miejscowości.  
 

Obiecuję Was nie zawieść! 
Tomasz Jaworski 

Podziękowania Radnych Gminy Sułów i nie tylko 
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Zaduszki Strażackie w Tworyczowie 

Zawody strzeleckie  
z kbk AK-47 

przeprowadzone  
09. listopada  

na strzelnicy KŻR LOK 
w Sułowcu 

Andrzejki 2014  
w Starej Remizie 
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Humor  

 
Przyjaciel pyta Fąfarę: 

- Jak minęły święta? 
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne 

potrwy. 
- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i 
sznycel po wiedeńsku z kapustą włoską.  

——————————— 
Jasio pisze list do świętego Mikołaja: 

- "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie 
ferii świątecznych".  
——————————— 

Na Biegunie Północnym spotykają się dwaj Święci 
Mikołajowie. 

- Dlaczego jesteś taki smutny? 
- Bo w tym roku znów wypadło na mnie, że mam 

roznosić prezenty w Polsce. 
- Przecież Polacy to wspaniali ludzie! 

- Możliwe, ale jak wrócę od nich, to znów przez cały rok 
będę miał kaca!  

——————————— 
W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. 
Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem. 

- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz szedł piechotą! 
- mówi koń. 

- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop. 
- Ja też! - mówi pies.  
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