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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XXIII sesji Rady Gminy VII
kadencji odbyły się 27 maja 2016 r. Na
sesji Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały odnośnie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego;
– zmiany uchwały budżetowej na 2016
rok;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
XXIV sesja Rady Gminy miała odbyć
się 24 czerwca 2016 r., została przełożona na 28 czerwca 2016 r. Na sesji
zostały podjęte następujące uchwały
w sprawie:
– określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
– poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, określenia i wyznaczenia inka-

Masz w planie
wycinkę drzew?
W Urzędzie Gminy przyjmowane są
wnioski na wycinkę drzew i krzewów.
Według ustawy o ochronie przyrody,
taka wycinka może być przeprowadzona poza sezonem lęgowym ptaków tj.
w okresie od 16 października do końca
lutego. Tak więc nie czekaj do ostatniej
chwili przyjdź już dziś.

sentów oraz ustalenia wynagrodzenia
za inkaso;
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2015 r.;
– udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu
za 2015 rok;
– zmiany uchwały budżetowej na 2016
rok.;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
– zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Następna XXV sesja Rady Gminy
miała miejsce 26 sierpnia 2016 r. Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

Krzysztof Prokopowicz

Dożywianie dzieci

w szkołach od września 2016 r.
Rodzice zainteresowani wsparciem
w zakresie dożywiania dzieci w szkołach
od września 2016 r. ze środków budżetu
państwa i budżetu gminy z wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
mogą nadal składać w tej sprawie wnioski do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie. Obowiązuje kryterium
dochodowe w wysokości 771,00 zł netto
na osobę w rodzinie. Dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest zgodnie z art. 8
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– przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno;
– zmiany uchwały budżetowej na 2016
rok;
– zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
– wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty;
– przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno.
Kolejna XXVI sesja Rady Gminy Sitno
odbyła się 30 września br., na której to
przyjęto zmiany w budżecie na rok 2016
wraz ze zmianami Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno. Ponadto rozpatrywano skargę na działalność Wójta Gminy Sitno oraz uchylono uchwałę w sprawie
utworzenia Muzeum Pożarnictwa.

Barbara Tor
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ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, który
mówi, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
288,00 zł. Wnioski wraz z kompletem dokumentów o dochodach można składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sitnie w godz. 7.00-15.00, przedstawiając dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Szczegółowych informacji
udzielają pracownicy socjalni.

Skład i druk:
Drukarnia „Attyla”
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61
tel./fax 84 627 19 16, 84 639 12 13
e-mail: drukarnia@attyla.eu, www.attyla.eu

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

WWW.GMINA.SITNO.PL

Sołtys miejscowości Rozdoły
W dniu 2 września 2016 roku o godz. 19.00 odbyły się wybory
uzupełniające w miejscowości Rozdoły. Nowym sołtysem została
Dominika Monastyrska. Pani Dominika ma 28 lat, posiada wyższe
wykształcenie i jest najmłodszym sołtysem w Gminie.

Nowy okres zasiłkowy 2016/2017
w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym
Od 1 września 2016 r. tutejszy Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie rozpoczął przyjmowanie na okres zasiłkowy
2016/2017 wniosków o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o ustalenie prawa
do specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium
dochodowe od 1 listopada 2016 r. nie ulega
zmianie i wynosi do świadczeń rodzinnych
kwotę 674,00 zł na osobę w rodzinie oraz
764,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku,
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Natomiast do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe wynosi
725,00 zł na osobę w rodzinie. Prawo do
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu
uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2015 pomniejszonego o składki
społeczne, składki zdrowotne oraz podatek.
Przypominam o obowiązku zgłaszania utraty i uzyskania dochodu mającego
wpływ na pobierane świadczenia. W przypadku, gdy członek rodziny utracił pracę w 2015 r.
lub roku obecnym należy niezwłocznie dostarczyć świadectwo pracy. W przypadku
podjęcia zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie uzyskanego dochodu
z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
W celu wyliczenia dochodu z posiadanego gospodarstwa rolnego z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2015 r.
należy liczbę posiadanych hektarów przeliczeniowych pomnożyć przez kwotę
1975,00 zł, którą podano w Obwieszczeniu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha
przeliczeniowego w 2015 r.
Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017
zobowiązane są do wykazania kwoty otrzy-

manej na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy to osób
wypełniających w rozliczeniu podatkowym
w Urzędzie Skarbowym PIT UZ – 2014 r. (część
uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36
i PIT-37 za 2014 r. - ulga na dzieci). Jest to między innymi dochód nieopodatkowany otrzymany z Urzędu Skarbowego w 2015 r., który
należy wpisać w zał. nr 4 świadczenia rodzinne i zał. nr 3 fundusz alimentacyjny.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych Art. 27 f,
odliczenie od podatku kwoty na małoletnie
dziecko:
Ust. 8. Jeżeli kwota przysługującego odliczenia na podstawie ust. 2, 3 i 4 jest wyższa od
kwoty odliczonej z tytułu, o którym mowa
w ust. 1, w zeznaniu, o którym mowa w art.
45 ust. 1, podatnikowi przysługuje kwota
stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą
odliczoną w zeznaniu podatkowym.
Ust. 9. Kwota stanowiąca różnicę, o której
mowa w ust. 8, nie może przekroczyć kwoty
składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki
odliczone w zeznaniu, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt 2, lub na podstawie ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Ust. 10. W przypadku odliczenia z tytułu,
o którym mowa w ust. 1, przysługującego
pozostającym przez cały rok podatkowy
w związku małżeńskim obojgu:
1) rodzicom,
2) opiekunom prawnym dziecka,
3) rodzicom zastępczym – do ustalenia wysokości składek, o których mowa w ust. 9,
przyjmuje się łączną kwotę ich składek.
Ponadto informuję, iż zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników jest dochodem
uzyskanym w związku z powyższym wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć decyzję
przyznającą ww. zasiłek.
Barbara Tor
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W numerze:
GOSPODARKA
I FINANSE GMINY
– Z obrad Rady Gminy Sitno.

KRONIKA WYDARZEŃ
– Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP w Sitnie,
– W Horyszowie Polskim
zdobywają medale,
– Powiatowe Igrzyska LZS,
– Jest taki niezwykły zakątek,
– Turniej piłki nożnej o Puchar
Wójta Gminy Sitno,
– Wojewódzkie Igrzyska
LZS Wierzbica,
– Turniej Piłki Nożnej Sołectw
o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Sitno,
– Psoty małe i duże na zakończenie
wakacji w kulturze,
– Dożynki powiatowe,
– Dożynki gminne,
– „Przez żołądek do serca” i nie tylko,
– Twoja krew ratuje życie,
– Cudze chwalicie, swego nie znacie,
– Święto Ziemniaka,
– Takiego spotkania jeszcze nie było.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Masz w planie wycinkę drzew,
Sołtys miejscowości Rozdoły,
Nowy okres zasiłkowy 2016/2017,
System powiadamiania
SMS dla mieszkańców,
Dożywianie dzieci w szkołach,
Nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
Informacja odnośnie sezonu
grzewczego 2016/2017,
Gmina Sitno ma się
czym poszczycić,
Kącik z przepisami,
Nowy okres zasiłkowy 2016/2017,
Podziękowanie,
Mieszkańcy pytają,
my odpowiadamy
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System powiadamiania SMS dla mieszkańców
URZĄD GMINY W SITNIE WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM
MIESZKAŃCÓW ZAMIERZA URUCHOMIĆ SYSTEM WIADOMOŚCI SMS
Z INFORMACJAMI O:
Imprezach (kulturalnych, sportowych, akcjach organizowanych przez Gminę)
Zagrożeniach meteorologicznych, stanach alarmowych
Awariach i remontach (np. brakach w dostawach wody, prądu)
Terminach zebrań wiejskich, bezpłatnych badaniach wykonywanych na terenie Gminy
Zbiórce śmieci, zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zbliżających się terminach płatności za wywóz odpadów komunalnych lub podatków lokalnych
– Ważnych dla mieszkańców wydarzeniach na terenie Gminy Sitno
–
–
–
–
–

Informacje dla mieszkańców niezbędne do rozpoczęcia korzystania z systemu powiadamiania SMS:

Imię i nazwisko

Sołectwo

Nr telefonu komórkowego

Data i czytelny podpis*

* Oświadczam iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem usługi i akceptuję jego treść a ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozsyłania informacji SMS przez
Urząd Gminy w Sitnie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie Urząd Gminy w Sitnie zobowiązuje się do nie udostępniania bazy podmiotom trzecim.

Regulamin korzystania
z systemu powiadamiania SMS Gminy Sitno
§1
Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Systemu Powiadamiania SMS
Gminy Sitno (zwanego dalej „Systemem”).
2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Gminy w Sitnie
(zwany dalej „Urzędem”).
3. Użytkownikiem Systemu jest każda
osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej
rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz
otrzymywanie informacji w postaci
wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści ustalonej przez Urząd.

§2
Zasady korzystania z Systemu
1. Usługa powiadomień SMS umożliwia
otrzymywanie informacji w postaci
bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników,
którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Systemu.
2. Każda osoba, będąca użytkownikiem
sieci komórkowej w standardzie GSM
lub telefonu stacjonarnego, może
dokonać rejestracji w Systemie poprzez:
1) wypełnienie formularza dostępnego na stronie www Urzędu,
2) prawidłowe wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego,
dostępnego w Urzędzie.
3. Prawidłowa rejestracja w systemie
powiadamiania SMS jest potwier-

dzona przesłaniem przez System
powitanej wiadomości SMS do Użytkownika.
4. Użytkownik może w dowolnym
momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując
wyrejestrowania się z Systemu poprzez:
1) wypełnienie formularza dostępnego na oficjalnej stronie www Urzędu,
2) wypełnienie papierowego formularza, dostępnego w Urzędzie.
5. Prawidłowe wyrejestrowanie z systemu SMS mprofi.pl potwierdzone jest
komunikatem SMS wysłanym do Użytkownika.
6. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości
wysłanych przez Urząd.

WWW.GMINA.SITNO.PL
§3
Komunikaty SMS
1. W ramach systemu powiadamiania
SMS, Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS
zawierające wybrane treści w następujących obszarach tematycznych:
1) Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą
występować na terenie gminy.
Treści tego typu rozsyłane są do
wszystkich
zarejestrowanych
Użytkowników bez względu na
grupę tematyczną, do której zapisali się w Systemie podczas
procesu rejestracji (w przypadku
utworzenia grup tematycznych
przez Urząd);
2) Informacje o utrudnieniach, awariach i remontach które mogą
istotnie dezorganizować sytuację
w gminie;

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE
3) Informacje promujące działalność Urzędu oraz jego służb
wśród społeczności lokalnej np.
wiadomości dotyczące wydarzeń
sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź wspieranych
przez Urząd;
4) Informacje o terminach zebrań
wiejskich, bezpłatnych badaniach
wykonywanych na terenie Gminy,
zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zbliżających się terminach
płatności za wywóz odpadów komunalnych lub podatków lokalnych;
5) Informacje o bieżących sprawach
związanych z działalnością Urzędu.
2. Urząd Gminy Sitno zobowiązuje się
do przesyłania wiadomości SMS jedynie do Użytkowników, którzy poprzez
rejestrację do systemu wyrazili zgodę
na ich otrzymywanie oraz o tematyce
dotyczącej Urzędu.

1.

2.

3.

4.
5.
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§4
Postanowienia końcowe
Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez
Użytkownika na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Urząd na
potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Urząd Gminy Sitno zastrzega sobie
prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo
zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu.
Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Urząd.
Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowiązuje od dnia
1 sierpnia 2016 r.

Zjazd Oddziału Gminnego

ZOSP RP w Sitnie

25 maja 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką odbył się zjazd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sitnie, podsumowujący działalność za lata
2011-2015.
W zjeździe uczestniczyły delegacje
z 10 Ochotniczych Straży Pożarnych,
członkowie ustępujących władz, zaproszeni goście w osobach: brygadier Jacek Sobczyński – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Krzysztof
Klikicki – Przewodniczący Rady Gminy,
Marian Bernat – Wójt Gminy, Jolanta Hryciuk – Skarbnik Gminy i Franciszek Grela –
prezes ZG PSL w Sitnie.
Posiedzenie zarządu otworzył prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Sitnie dr inż. Kajetan Protas, witając
serdecznie przybyłych uczestników. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć 32
zmarłych druhów z ostatnich 5 lat.
Po wyborze przewodniczącego, prezydium, zaakceptowaniu porządku i regulaminu obrad Prezes druh Kajetan Protas przedstawił zebranym sprawozdanie

z działalności zarządu w minionej kadencji. Podkreślił, że praca Zarządu OG ZOSP
w Sitnie miała szeroki wymiar, a efekty tej
pracy widać w terenie, w każdej miejscowości, w gminie oraz w środowisku powiatu zamojskiego. Działalność Zarządu
obejmowała aspekty statusowe Związku
OSP, zagadnienia inwestycyjne, tematy
gospodarcze, kulturowe, historię i tradycję
straży pożarnych.
Najważniejszym zadaniem była działalność przeciwpożarowa, która została
ukierunkowana na:
1. Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na bieżące prace
w wysokości: 2.459.824 zł.
2. Dokończenie 2 rozpoczętych inwestycji.
3. Pozyskanie 4 samochodów strażackich w zależności od przeznaczenia.
4. Kontynuacja prac remontowych 8 remiz i ich doposażenie.
5. Zakup sprzętu i wyposażenia na sumę:
227.018 zł w tym dotacja stanowiła ok.
38%.

6. Zakup umundurowania za kwotę
48.287 zł w tym wielkość dotacji wynosiła 39%.
7. Bieżące utrzymanie 10 jednostek OSP
ze szczególnym uwzględnieniem:
właściwego nadzoru, sprawności sieci
i podstawowych urządzeń, naprawy
sprzętu, remontu samochodów i zakupu akcesoriów.
8. Organizacja uroczystości strażackich
i państwowych: Święto Floriana, pielgrzymki – Krasnobród – Radecznica,
11-Listopada, spotkania opłatkowe.
9. Organizacja i udział w zawodach sportowo-pożarniczych i innych imprezach
takich jak: zawody sportowo-pożarnicze, powiatowe igrzyska LZS, uroczystości kościelne, wystawa – ODR Sitno.
10. Wręczenie medali i wyróżnień. W minionej kadencji przyznano 132 medale
i odznaczenia. W dalszej części spotka-
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nia sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej złożył jej członek Stanisław Szuwarski, postawiono wniosek
o udzielenie absolutorium zarządowi za
okres sprawozdawczy. Ponadto odbyło
się głosowanie, gdzie członkowie zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium.
Następnie doszło do ukonstytuowania
się komisji rewizyjnej. Przewodniczącym
Oddziału Gminnego Komisji Rewizyjnej
został Stanisław Bohacz z OSP Rozdoły, Wiceprzewodniczącym tejże komisji został
Zygmunt Niedźwiedź z OSP Stabrów, Sekretarzem zaś Stanisław Szuwarski z OSP
Sitno.
Zarząd zdecydował, że jego prezydium
będzie liczyło 7 osób. Prezesem Oddziału
Gminnego Związku OSP w Sitnie został

ponownie wybrany dr inż. Kajetan Protas,
Wiceprezesem druh Edward Tukiendorf,
komendantem gminnym związku jak do
tej pory został Henryk Ternes, sekretarzem
Zofia Malinowska, a skarbnikiem Adam
Mazurek. Pozostali członkowie to: Tomasz
Gąsior i Bogdan Pawlicha.
Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu
w osobach prezesa Kajetana Protasa i komendanta Henryka Ternesa oraz członka
do zarządu powiatowego Kajetana Protasa.
W dalszej części obrad podjęto uchwały dotyczące wyboru oraz zapoznano
z kierunkami i zadaniami stojącymi na
nadchodzące lata.
Po wystąpieniu zaproszonych gości
prezes Kajetan Protas, podziękował ko-
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mendantowi Miejskiemu PSP w Zamościu,
Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP
w Zamościu, kierowcom OSP, jednostkom,
prezesom, naczelnikom, wszystkim druhom, przyjaciołom i sympatykom straży,
za dużą troskę i aktywne wspieranie działalności przeciwpożarowej, wszechstronną pomoc, oddanie i wszelkie prace na
rzecz swoich miejscowości, mieszkańcom
Gminy Sitno za wielce owocną, miłą i bliską współpracę w minionej kadencji. Przekazując jednocześnie wszystkim uczestnikom zjazdu najserdeczniejsze życzenia,
dużo zdrowia, moc szczęścia, poważania
wśród ludzi, zadowolenia z wykonywanej
pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Kajetan Protas

W Horyszowie Polskim zdobywają medale

Zalety aktywności fizycznej można
mnożyć godzinami. To siła zarówno dla
ciała, jak i dla umysłu. Dziś, w czasie kiedy
na każdym kroku mamy do czynienia z nowościami i udogodnieniami technicznymi,
tym większym poświęceniem okazuje się
znalezienie chwili na rozwijanie swoich
zdolności fizycznych. Są jednak ludzie, dla
których wysiłek fizyczny stanowi podstawę
ludzkiego funkcjonowania. Ważne także,
kiedy zalety sportu doceniają dzieci i młodzież. Daleko szukać nie trzeba – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim zdobywają czołowe
miejsca niemal na każdych zawodach.
Uczniowie tejże szkoły nie tylko osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i zdobywają czołowe miejsca w konkursach, ale
stają też na sportowym podium.
Rok szkolny 2015/2016 był niezwykle
„obfity” w zdobywanie przez uczniów czołowych miejsc. W sezonie jesiennym i wiosennym dzieci brały udział w „czwartkach

lekkoatletycznych”, organizowanych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.
W ciągu całego roku szkolnego 2015/2016
odbyło się 10 „czwartków lekkoatletycznych”, na których to uczestniczyła reprezentacja naszej szkoły pod opieką Pana
Tomasza Łazorczyka.

I miejsca zdobywali:
W biegu na 300 m:
Kostrubiec Magdalena (rocznik 2004)
Pieczykolan Paulina (rocznik 2003)
Bilska Katarzyna (rocznik 2003 – uczennica
Gimnazjum w Sitnie)
W skoku wzwyż:
Pyś Julia (rocznik 2004)
Kostrubiec Magdalena (rocznik 2004)
Śmiech Wiktoria (rocznik 2004)
W rzucie piłeczką palantową:
Bilska Katarzyna (rocznik 2003, uczennica
Gimnazjum w Sitnie)
Wójcik Dominik (rocznik 2003)
Tukindorf Piotr (rocznik 2005)
Miejsce II zdobywali:
W biegu na 300 m:
Bilska Katarzyna (rocznik 2003, uczennica
Gimnazjum w Sitnie)
Pieczykolan Paulina (rocznik 2003)
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Kostrubiec Magdalena (rocznik 2004)
W skoku wzwyż:
Kostrubiec Magdalena (rocznik 2004)
Krajewski Kacper (rocznik 2004)
Pyś Julia (rocznik 2004)
Śmiech Wiktoria (rocznik 2004)
Mielnicki Damian (rocznik 2003)
Bilska Zuzanna (rocznik 2005)
W rzucie piłeczką palantową:
Bilska Katarzyna (rocznik 2003, uczennica
Gimnazjum w Sitnie)
Kuropatwa Jakub (rocznik 2003)
III miejsca zdobywali:
W biegu na 300 m:
Kostrubiec Magdalena (rocznik 2004)
Pyś Julia (rocznik 2004)
Pieczykolan Paulina (rocznik 2003)
W biegu na 60 m:
Kuropatwa Jakub (rocznik 2003)
Śmiech Wiktoria (rocznik 2004)
W skoku wzwyż:
Kuropatwa Jakub (rocznik 2003)
Mielnicki Damian (rocznik 2003)
Kostrubiec Magdalena (rocznik 2004)
Krajewski Kacper (rocznik 2004)
Pyś Julia (rocznik 2004)

W rzucie piłeczką palantową:
Bilska Katarzyna (uczennica Gimnazjum
w Sitnie)
Na finały czwartków atletycznych,
które odbyły się w dniach 18-19 czerwca
2016 r. do Łodzi pojechały: Pieczykolan
Paulina, Kostrubiec Magdalena oraz Bilska Katarzyna.

Podsumowując, Szkoła Podstawowa
im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim
zajęła 7 miejsce spośród 23 szkół biorących udział w czwartkach lekkoatletycznych w Zamościu. Sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Beata Śniechowska
Tomasz Łazorczyk

Powiatowe Igrzyska LZS
pod dyktando Gminy Sitno
Przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Klikickiego wystartowała niemal
we wszystkich konkurencjach, zajmując
czołowe miejsca oraz zdobywając cenne
punkty. Szczególne podziękowania należą
się wszystkim sportowcom oraz osobom,
które pomogły w organizacji oraz przygotowaniu kadry na zawody.

XVII Powiatowe Igrzyska LZS w tym
roku odbyły się w Szczebrzeszynie
w dniach 25-26 czerwca. W imprezie wzięło udział 15 gmin z powiatu zamojskiego.
W licznych konkurencjach sportowych
zarówno drużynowych jak i indywidualnych rywalizowało 1305 zawodników.
Reprezentacja Gminy Sitno po raz kolejny

okazała się najlepsza. Nasza Gmina z dorobkiem 577,5 pkt. zwyciężyła w klasyfikacji końcowej, drugie miejsce wywalczyła
Gmina Zamość, która zdobyła 409,5 pkt.,
trzecie miejsce zajęła Gmina Miączyn zdobywając 404,5 pkt.
Reprezentacja Gminy Sitno pod przewodnictwem Wójta Mariana Bernata oraz

Wyniki reprezentacji Gminy Sitno:
Konkurencje drużynowe:
Piłka nożna Kobiet: 1 miejsce
Piłka siatkowa Kobiet: 2 miejsce
Piłka siatkowa Mężczyzn: 1 miejsce
Koszykówka Kobiet: 1 miejsce
Koszykówka Mężczyzn: 2 miejsce
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Przeciąganie liny Mężczyzn: 3 miejsce
Przeciąganie liny Kobiet: 2 miejsce
Dwubój dla władz samorządowych: 1 miejsce
Zawody MD OSP Dziewcząt: 1 miejsce
Zlot turystyczny Gimnazjów: 1 miejsce

Konkurencje indywidualne:
Bieg na 60m Chłopcy 2003 i mł.: 1 miejsce
Jakub Kuropatwa, 3 miejsce Michał Gazda
Bieg na 100 m Dziewczęta 2002 - 2000: 1
miejsce Wiktoria Łuczak, 2 miejsce Roksana Fedzioryna
Bieg na 1 okrążenie Dziewczęta 2003 i mł.:
3 miejsce Karolina Bilska
Bieg na 1 okrążenie Chłopcy 2003 i mł.: 3
miejsce Jakub Kuropatwa

Skok w dal Dziewczęta 2002 - 2000 i mł.:
1 miejsce Roksana Fedzioryna, 2 miejsce
Patrycja Rycaj
Przerzucanie opony traktorowej: 1 miejsce
Tomasz Nowosad
Wyciskanie odważnika: 4 miejsce Jacek
Jóźwiak

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Dziewczęta 2002 - 2000: 3 miejsce Kinga
Zdybel
Warcaby Kobiet: 1 miejsce Anna Woszak
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Warcaby Mężczyzn: 3 miejsce Sylwester
Woszak
Rzut podkową Mężczyzn: 2 miejsce
Krzysztof Maluga
Tenis stołowy Chłopcy 2003 i mł.: 3 miejsce Jakub Brud
Tenis stołowy Dziewczęta 2002-2000: 1
miejsce Patrycja Rycaj, 2 miejsce Aleksandra Łuczka
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Tenis stołowy Chłopcy 2002 – 2000: 1 miejsce Dominik Diadia
Tenis stołowy Kobiet : 1 miejsce Weronika Kozyra, 2 miejsce Iwona
Szatała
Zawodnicy za I-III miejsca w konkurencjach indywidualnych
otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów Igrzysk.
Zwycięskie drużyny za I-IV miejsca otrzymały okolicznościowe
puchary – ufundowane przez sponsorów oraz medale i nagrody
rzeczowe.
Rafał Kiecana

Jest taki niezwykły zakątek
Powiewem lata pachną
rumianki wesołe,
które są łąk ozdobą
i patrzą na słońce
ciepłe oraz znajome...
Strzępkami białymi
w złoto wpadają,
sen je zmorzył
te co skrzydła aniołów
falą jasną ozdabiają...
Nie płoszy ich wiatr
kwiatami olśniony,
albowiem on kocha
rumianki i świat nimi
na pobrzeżach udekorowany.

Ten udekorowany rumiankami świat
to z pewnością Hołowno, niewielka wioska
położona nad rzeką Zielawą w powiecie
włodawskim, gminie Podedwórze. Jej centralnym miejscem jest Ośrodek Edukacji
Regionalnej im. Janusza Bilikiewicza, „gdzie
można upiec chleb, utkać płótno, ulepić
garnek z gliny, poznać dawne umiejętności,

obrzędy i zwyczaje”. To tu na okolicznych
polach od wielu lat uprawia się najpopularniejszą roślinę zielarską – rumianek. Ten
fakt wykorzystały Panie: Gabriela Bilikiewicz i Grażyna Łańcucka urządzając wioskę
tematyczną „Kraina Rumianku”. Wiekowe
spichlerze, stara stodoła stały się miejscem

wiejskiego SPA, gabinetem kosmetycznym,
sauną oraz oryginalnym w zależności od
potrzeb barem lub miejscem na koncerty
i spektakle. Wiele dobrego słyszałam o tym
miejscu, więc postanowiłam się o tym przekonać, ale nie sama, a z grupą prawie 50cio osobową. Dzień 14 lipca był pochmurny
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i deszczowy i nic nie wskazywało, że będzie
to udany wyjazd. Kiedy wysiadaliśmy z autokaru w strugach deszczu powitała nas
serdecznym uśmiechem Pani Gabrysia.
Herbata, kawa, a potem w starej stodole
słuchaliśmy snutych opowieści o miejscu,
ludziach i działalności Stowarzyszenia. Przekonałam się i nie tylko ja, że jest to miejsce
magiczne. Serdeczni ludzie, miła atmosfera, smaczne ekologiczne jedzenie (zupa

z pokrzywy i napój z kwiatostanu dzikiego
bzu, co za smak!). I jeszcze jedna perełka
w tej Krainie, wielopokoleniowy Zespół
„Rumenok”, występujący w tradycyjnych
starych strojach, mówiący tamtejszą gwarą
i odtwarzający swoje role tak jak prawdziwi
aktorzy. „Szeptucha i czmut” bo taki tytuł
nosiło obejrzane przez nas przedstawienie
wprawiło nas w dobry humor i stało się cudownym biletem na powrotną drogę. Na
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stronie internetowej www.krainarumianku.
pl możemy przeczytać „Jest taki niezwykły
zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas
jakby zatrzymał się w miejscu.
Tutaj możesz znaleźć odpowiedzi na
pytania: skąd pochodzę, kim jestem, co
chcę zostawić po sobie następnym pokoleniom...”
Danuta Wrotniak

Bezpłatne leki dla seniorów
Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 1 września br.
wszedł w życie program „Leki
75+”. Zgodnie z założeniami
tego programu, bezpłatne leki
przysługują wszystkim seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, uprawnionym do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Lista bezpłatnych leków została określona w wykazie leków
Ministra Zdrowia, zawiera 1129
pozycji obejmujących 68 substancji czynnych. Receptę na bezpłatne leki może wystawić seniorowi
wyłącznie lekarz rodzinny lub
pielęgniarka podstawowej opieki
zdrowotnej.
Szczegóły na stronie
75plus.mz.gov.pl
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sitno
W turnieju wystartowało ok. 80 zawodników, których dopingowali licznie zgromadzeni kibice. Zawody przebiegły sprawnie,
dostarczając uczestnikom dużo dobrej
zabawy. Na zakończenie turnieju, najlepsze drużyny otrzymały z rąk Wójta Gminy
Sitno pamiątkowe medale oraz puchar dla
najlepszej drużyny. Dodatkową atrakcją turnieju był konkurs strzałów na bramkę gdzie
zawodnicy mogli zdobyć bidony dla swojej
drużyny. Nagrody trafiły do drużyny z Sitna,
której zawodnicy wykazali się najlepszą celnością. Organizatorem turnieju oraz fundatorem nagród był GKS Potok Sitno.
Rafał Kiecana

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sitno odbył się 24 lipca 2016 r. w Sitnie.
W zawodach wystartowało 8 drużyn z terenu Naszej Gminy. Z 2 grup do fazy pucharowej awansowały 4 zespoły. W meczach
półfinałowych Sitno po zaciętym spotkaniu pokonało drużynę z Kolonii Sitno 4:2.
W drugim półfinale Horyszów Polski gładko wygrał ze Stanisławką 5:0. W finale, po
emocjonującym meczu lepsza okazała się
drużyna z Sitna, która wygrała z Horyszowem Polskim 3:0. W meczu o trzecie miejsce
skuteczniejsi byli zawodnicy ze Stanisławki,
którzy ostatecznie wygrali 2:0 z Kolonią
Sitno, zapewniając sobie trzecie miejsce.
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Gmina Sitno najlepsza w Województwie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Chłopcy rocznik 2001 i mł.: 5 miejsce Damian
Woszak, 8 miejsce Patryk Schab
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Kobiety 2000 i st.: 5 miejsce Natalia Nowosad
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Mężczyźni 2000 i st.: 3 miejsce Patryk Kremer
Konkurs siłacza do 85 kg. : 4 miejsce Mirosław Jankowski, 7 miejsce Daniel Bergiel
Konkurs siłacza powyżej 85 kg. : 3 miejsce
Jacek Jóźwiak, 10 miejsce Tomasz Nowosad
Przerzucanie opony traktorowej.: 1 miejsce Tomasz Nowosad, 8 miejsce Daniel
Bergiel
Rafał Kiecana

W tym roku Wojewódzkie Igrzyskach
LZS odbyły się w Wierzbicy w których wystartowało 45 gmin z 15 powiatów. Reprezentanci Naszej Gminy walczyli o jak
najlepsze miejsca w konkurencjach drużynowych oraz indywidualnych. W każdej
konkurencji, walka o miejsca na podium
była niezwykle zacięta. Zmagania naszych
zawodników niemal w każdej konkurencji,
przynosiły cenne punkty. W końcowej klasyfikacji Nasza Gmina zdobyła 221,5 pkt.
co dało Jej pierwsze miejsce w klasyfikacji
gminnej na Wojewódzkich Igrzyskach LZS.
Drugie miejsce zajęła Gmina Wierzbica
(204,5 pkt.), trzecie miejsce przypadło Gminie Rachanie (200 pkt.). Jako powiat zajęliśmy II miejsce za Tomaszowem Lubelskim.
Niewątpliwy sukces jaki osiągnęła Nasza Gmina na Wojewódzkich Igrzyskach
LZS jest zasługą przede wszystkim naszych
zawodników jak również kierownictwa
drużyny na czele z Wójtem Gminy Sitno
Marianem Bernatem, Przewodniczącym
Rady Gminy Krzysztofem Klikickim. Bardzo
duży wkład w sukces naszej drużyny mieli
również opiekunowie: Dorota Smoląg, Urszula Semczuk, Andrzej Ostrowski, Tomasz
Smoląg, Stanisław Bartosiak, Piotr Czady,
Piotr Denkiewicz, Rafał Kiecana, Jarosław
Czucha, Grzegorz Drozdowski.
Wyniki reprezentacji Gminy Sitno:
Konkurencje drużynowe:
Piłka siatkowa Mężczyzn: 1 miejsce
Piłka siatkowa plażowa Mężczyzn: 4 miejsce
Przenoszenie worków z piaskiem: 3 miejsce

Narty integracyjne Kobiet: 3 miejsce
Narty integracyjne Mężczyzn: 2 miejsce
Konkurencje indywidualne:
Rzut lotką do tarczy Chłopcy 1999 i mł: 2
miejsce Patryk Samulak, 10 miejsce Damian Woszak
Rzut lotką do tarczy Dziewczęta 1999 i mł.:
4 miejsce Agata Bergiel
Rzut lotką do tarczy Kobiety rocznik 1998
i st.: 10 miejsce Patrycja Woszak
Rzut lotką do tarczy Mężczyzn rocznik
1998 i st.: 5 miejsce Daniel Samulak
Tenis Stołowy Kobiety: 7 miejsce Aleksandra Łuczka
Bezpieczeństwo ruchu drogowego Dziewczęta rocznik 2001 i mł.: 10 miejsce Kinga
Zdybel
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Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sposób naliczania opłaty
Wójt Gminy Sitno zawiadamia, że Rada
Gminy Sitno w dniu 26 sierpnia 2016 r.
podjęła nową uchwałę Nr XXV/142/2016
w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016
poz. 3667).
Nowe stawki obowiązują od dnia 1 października 2016 r. i dotyczą zarówno nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi związana jest ze
wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w naszej gminie.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi
ma być systemem samofinansującym się.
W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej
opłaty od właścicieli nieruchomości, aby
wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
Nieruchomości zamieszkałe
Opłata za gospodarowanie odpadami
dla nieruchomości zamieszkałych będzie nadal obliczana w oparciu o liczbę
mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość, a nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
są następujące:
– 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady są gromadzone
i odbierane w sposób selektywny,
– 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – jeżeli odpady nie są zbierane

i odbierane w sposób selektywny.
Za 7-ą i kolejne osoby zamieszkujące
daną nieruchomość opłata liczona będzie
w wysokości 50 % określonej stawki.
Nieruchomości niezamieszkałe
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Sitno
od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, będzie obliczana w oparciu o liczbę i wielkość pojemników, a nowe stawki
za pojemnik będą wynosić:
1. Zbiórka selektywna:
– za pojemnik o pojemności 120 L –
20,00 zł.,
– za pojemnik o pojemności 240 L –
30,00 zł.,
– za pojemnik o pojemności 1100 L –
150,00 zł.,
– za pojemnik o pojemności 7000 L –
400,00 zł.,
– za worek o pojemności 120 L – 7,00 zł.
2. Zbiórka nieselektywna:
– za pojemnik o pojemności 120 L –
40,00 zł.,
– za pojemnik o pojemności 240 L –
60,00 zł.,
– za pojemnik o pojemności 1100 L –
200,00 zł.,
– za pojemnik o pojemności 7000 L –
500,00 zł.
– za worek o pojemności 120 L – 20,00 zł.
Terminy opłat:
Opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe u inkasenta lub na
rachunek bankowy Gminy Sitno:
PBS w Zamościu O/Sitno 09 9644 1046
2004 4600 4725 0001 w terminach:

– za I kwartał – do 15 marca danego
roku,
– za II kwartał – do 15 maja danego roku,
– za III kwartał – do 15 września danego
roku,
– za IV kwartał – do 15 listopada danego
roku.
Zmiana danych w deklaracji:
W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź zamieszkania na terenie
nieruchomości pierwszego mieszkańca
właściciel nieruchomości zobowiązany
jest złożyć deklarację do Wójta Gminy Sitno w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmiany.
Sposób segregowania odpadów:
1. Plastikowy pojemnik – pozostałe
zmieszane odpady komunalne nie
podlegające segregacji,
Odpady ulegające biodegradacji – np.:
skoszona trawa, obierki z owoców
i warzyw itp. powinny być składowane
w przydomowym kompostowniku.
2. Worek w kolorze żółtym – plastikowe
butelki po napojach, chemii gospodarczej oraz inne tworzywa sztuczne,
3. Worek w kolorze białym i zielonym –
szkło opakowaniowe białe i kolorowe
(butelki po napojach, słoiki itp.),
4. Worek w kolorze niebieskim – makulatura (powinna być sucha i czysta),
5. Opakowanie własne np. torebka foliowa – zużyte baterie,
6. Worek oznaczony napisem „popiół”
– popiół (nie może zawierać gruzu,
szkła).
Agnieszka Kropornicka
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Turniej Piłki Nożnej Sołectw

o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Sitno

Tegorocznym gospodarzem Turnieju
Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Sitno było sołectwo
Jarosławiec Dolny, które świetnie sprawiło
się w roli współorganizatora imprez. Do
rywalizacji zgłosiło się 4 drużyny: Cześniki,
Jarosławiec Osiedle, Horyszów Stara Kolonia, oraz drużyna o nazwie Sami Swoi. Zawodnicy rywalizowali na nowo powstałym
boisku przy osiedlu w Jarosławcu. Turniej
rozegrano w systemie „każdy z każdym”.
W klasyfikacji końcowej zwyciężyła drużyna z Cześnik, która wygrała wszystkie
mecze. Drugie miejsce przypadło gospodarzom z Jarosławca, natomiast trzecie
miejsce zajęła drużyna z Horyszowa Starej
i Nowej Kolonii. Na zakończenie turnieju
zwycięzcy otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Pana Krzysztofa Klikickiego
pamiątkowy Puchar oraz medale. Były również indywidualne wyróżnienia dla najlepszego zawodnika, którym został wybrany
Andrzej Dybek z Jarosławca, natomiast
najlepszym bramkarzem turnieju został Lucjan Wojewoda również z Jarosławca.
Rafał Kiecana
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Psoty małe i duże na zakończenie wakacji w kulturze

W dniach od 22 do 26 sierpnia Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, jak
co roku organizowało „Wakacyjny Tydzień”. Brało w nim udział dwadzieścioro dzieci w wieku szkolnym. Program
zajęć przedstawiał się następująco:

śmy zajęcia grupowe oraz pokaz tłoczenia oleju „Jak dawniej biło się olej”.
– młyn w Sitnie zwiedziliśmy w środę,
gdzie tam poznaliśmy historię jego
powstania oraz jak działa do dnia dzisiejszego.

nie spakowały i zabrały ze sobą.
– Cześniki to ostatni dzień naszego spotkania. Tam zwiedziliśmy Muzeum Pożarnictwa i spotkaliśmy się z Prezesem
OSP Cześniki – Stanisławem Smykiem.
Na koniec było ognisko, przy którym
dzieci piekły pyszne kiełbaski.
Uśmiech na twarzach dzieci i ich zadowolenie to najlepsze podziękowanie za
zorganizowanie „Wakacyjnego Tygodnia”.
W kolejnym roku na pewno nie zabraknie
takiej atrakcji w naszym kalendarzu.
Joanna Dziuba

– w poniedziałek zorganizowane były
zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku szkolnym w Sitnie,
– wtorek zaplanowana była wycieczka
do Olejarni w Ruszowie, gdzie mieli-

– „Sami robimy mydło” było tematem
czwartkowego spotkania. Dzieci poznały historię powstania mydła oraz
własnoręcznie zrobiły pachnące i kolorowe mydełka, które później pięk-
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Dożynki powiatowe
Zwyczajem powiatowych dożynek jest
coroczne spotkanie rolników ze Starostą
Zamojskim, w trakcie którego ma miejsce
wręczenie dyplomów dla wyróżnionych
rolników za osiągniecie wysokich wyników produkcyjnych w swoich gospodarstwach. Z terenu naszej Gminy wyróżnienia otrzymali Pan Czesław Tukiendorf
z Horyszowa Starej Kolonii oraz Pan Maciej Basaj z Jarosławca. Nagrodzonym rolnikom serdecznie gratulujemy.

W

Agnieszka Grzesiuk

dniu 28 sierpnia br. delegacja Gminy Sitno, na
czele z Wójtem – Marianem Bernatem brała udział w Dożynkach
Powiatowo-Gminnych
w Żukowie gm. Miączyn. W korowodzie dożynkowym wśród
82 wieńców podążała delegacja: Kół Gospodyń Wiejskich z Horyszowa Polskiego,
Kół Gospodyń Wiejskich z Jarosławca oraz
Kół Gospodyń Wiejskich z Kolonii Sitno.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym
elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny.
Szczególnie w przypadku pożaru sadzy
w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się

sadzy przekracza wówczas nawet 1000
stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego
roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830
pożarów od urządzeń ogrzewczych na
paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na
paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń

na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG
PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2016].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi
także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września
2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż
Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób
poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.
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Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.
kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2016].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera
kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU
prowadzoną od kilku lat przez Państwową
Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu
przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom,
pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi
akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi,
że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej
kontroli stanu technicznego przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych) osobie posiadającej
odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c,
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oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń
lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie
lub bezpośrednio po przeprowadzonej
kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia
oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy
w kominie.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują
w obiektach lub ich częściach, w których
odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów
dymowych i spalinowych w następujących terminach:
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1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co
najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych
w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia
brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić
podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski

„A jak Ciebie kto zapyta: Kto ty taki, skąd Ty rodem?
Mów, żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk, co pachną miodem...”
M. Konopnicka
tychże plonów – następuje czas dziękczynienia – dożynki.
Warto przypomnieć, iż święto dożynkowe swoimi korzeniami sięga XVI wieku,
ale znane było już w czasach słowiańskich.
Tradycja ta przetrwała do dnia dzisiejszego i choć wprowadzono w nie wiele modyfikacji – sens pozostał ten sam. Jest nim
podziękowanie Bogu za dary, plony ziemi,
które udało się zebrać.
Dożynki to wielkie święto zarówno dla
całej gminy, jak i parafii. W tym roku dożynki gminno-parafialne odbywały się na placu przy szkole w Horyszowie Polskim. Uroczystość rozpoczęła się kilkanaście minut

Życie na wsi to nie tylko uroki przyrody, romantyczne wschody i zachody
słońca, lecz przede wszystkim ciężka całoroczna praca. Wiedzą o tym rolnicy, którzy
cały rok przygotowują się do najgorętszego okresu, jakim są żniwa, przypada-

jące w czasie wakacyjnym. Tylko ludzie
ciężko pracujący na roli mają świadomość
ogromu wysiłku, jaki włożyć trzeba w tak
trudnym dla nich czasie. Rolnicy modlą się
o plony i pogodę w czasie żniw. Za to – po
szczęśliwie zakończonym czasie zbioru
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po godzinie 13.00 od przejścia korowodu
z delegacjami wieńcowymi, prowadzącego od Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Horyszowie Polskim – na plac
za Publiczną Sześcioletnią Szkołą Podstawową im. Stanisławy Baj w Horyszowie
Polskim. Następnie odbył się przemarsz
i prezentacja wieńców wykonanych przez
poszczególne miejscowości. Tradycyjny
bochen chleba oraz bukiet świeżych kwiatów w korowodzie jako pierwsi nieśli starostowie: Pani Dorota Chwedorowicz oraz

Pan Dariusz Zeń. Obydwoje z miejscowości Horyszów Polski. Za nimi poszczególne
sołectwa, koła gospodyń, stowarzyszenia
oraz działające na terenie Gminy ludowe
zespoły śpiewacze złożyły z tegorocznych plonów wieńce dożynkowe. Łącznie
korowód liczył 28 delegacji. Wszystkich
zebranych uczestników dożynek przywitał Wójt Gminy Sitno – mgr Marian Bernat, wygłaszając przemówienie, podczas
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którego zwrócił uwagę zarówno na trud
ludzki włożony w pracę na roli, jak również
w zawierzenie wszystkich ludzkich działań
Bogu. Po przemówieniu, a tym samym –
oficjalnym otwarciu uroczystości dożynkowych odprawiona została Msza Święta
w intencji dziękczynnej za zebrane plony,
która sprawowana była przez ks. Tomasza
Bazana – proboszcza parafii w Horyszowie
Polskim. Mszę Św. koncelebrowali także
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proboszczowie sąsiednich parafii: ks. Wiesław Wróbel, ks. Czesław Oszust oraz ks.
Krzysztof Portka.
Po zakończonej Mszy Świętej nastąpiły dalsze atrakcje, których było dużo. Dorośli początkowo rozeszli się w kierunku
„namiotów”, w których Koło Gospodyń
Wiejskich z każdej miejscowości przygotowało lokalne specjały, które wszyscy
mogli nieodpłatnie degustować. Nie zabrakło zatem dań mącznych, mięsnych,
ciast, smakołyków i innych przysmaków.
Znaleźć można było także lokalne trunki,
które sądząc po minach – przygotowywane były z równie wielką starannością
i oddaniem. Zespół Doradztwa Rolniczego
w Zamościu z siedzibą w Sitnie nie zapomniał również o rolnikach prezentując na
stoisku odmiany tegorocznych zbóż.
Oprócz „namiotów” z jedzeniem można było kupić ręcznie wykonaną pamiątkę twórczyń ludowych z terenu Gminy
Sitno. Znaleźć można było tam zarówno
biżuterię, jak też figurki i inne samodzielnie wykonane prace. Nie zabrakło także
lokalnych artystów, których piękne głosy
umilały czas wszystkim zgromadzonym
gościom. Były to występy Chóru „Kornelki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego
z Sitna. Swoje umiejętności artystyczne
zaprezentowała też Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna.
W godzinach wieczornych Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie zorganizowało zabawy sportowe i plastyczne dla
dzieci, z kolei Gmina Sitno zapewniła możliwość bezpłatnych zabaw na różnego rodzaju zabawkach typu dmuchańce itp. dla
naszych milusińskich.
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Jednym z najbardziej oczekiwanych
momentów było wystąpienie horyszowskiego kabaretu, który zaprezentował
skecz pt. „Kabaretowe nowinki z Horyszowa”. Przedstawienie cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem, o czym
świadczyły tłumy „oderwane” od stolików,
straganów i rozmów. Wszyscy ze skupieniem przez około 20 minut wsłuchiwali się
w wystąpienie, podczas którego niejedna
osoba ocierała łzy... ze śmiechu. Skecz miał
charakter jak najbardziej rozrywkowy, toteż odbierać go należało właśnie na takiej
stopie i tak też został odebrany zarówno
przez władze lokalne i duchowieństwo, jak
i pozostałych widzów. Po głośnym aplauzie
dla wschodzących gwiazd lokalnego kabaretu nadszedł czas na rozrywki muzyczne. Rozpoczął go występ Chóru „Cantare”
z Sitna, prowadzonym przez Panią Jolantę
Polską. Po nim wystąpiła Sylwia Piotrowska, która wspaniałym głosem umilała

czas uczestników dożynek. Następnie zaprezentował się zespół Roxait, który swoim młodym, lecz jakże wyrazistym brzmieniem rozbawił zgromadzonych i zachęcił
do zabawy. Gwiazdą wieczoru był zespół
Lili – finalista konkursu Disco Star, prowadzonego przez jedną z muzycznych stacji
telewizyjnych. Kolejną muzyczną gwiazdą okazał się znany młodemu pokoleniu
horyszowskiej i okolicznej społeczności –
zespół Meffis. Zabawa trwała do północy,
choć pewnie mogłaby trwać dłużej, gdyby
nie fakt, że wszystko co dobre szybko się
kończy. Zderzenie z rzeczywistością przyszło więc dość szybko, bo kilka godzin
później nadejście poranka oznajmić miało
rozpoczęcie nowego tygodnia.
Podsumowując – Dożynki należy
uznać za jak najbardziej udane, pochwał
dla organizatorów nie można było zliczyć.
Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uroczystości dożynkowe będą równie udane
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jak tegoroczne przygotowane przez Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Urząd
Gminy w Sitnie oraz Publiczną Sześcioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim.
Tym samym składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom za
tak precyzyjne i harmonijne przygotowanie uroczystości, zaś wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie oraz
wspaniałą zabawę.
Beata Śniechowska
Agnieszka Grzesiuk
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„Przez żołądek do serca” i nie tylko

We współczesnym świecie mało jest imprez, które potrafią łączyć ludzi we wspólnym dziękczynieniu, zabawie i poczuciu
dobrze wykonanej pracy. Jedną z ostatnich,
którą staramy się kultywować są dożynki
gminne – ogromne przedsięwzięcie organizacyjne, łączące trud ludzi pracujących na
roli z wysiłkiem organizatorów, sponsorów
oraz mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Ta
olbrzymia impreza to zaangażowanie władz
samorządowych i przedstawicieli wielu instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Tradycja
dożynkowa jest jak kościelny dzwon. Bijący
często – powszednieje. Przyzwyczajeni do
jego brzmienia popadamy w rutynę, zapominając, że nie bije on bez powodu, lecz po
to by wzywać do działania i pamięci o rzeczach najważniejszych. Jego dźwięków słuchali nasi praojcowie, docierał do naszych
rodziców, babć i dziadków – tak jak trady-

cja, niosąca w sobie ponadczasowe treści.
W tym roku oprócz wielu atrakcji i zabaw
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie jesz-

cze bardziej chcąc uatrakcyjnić ten dzień
zorganizowało podczas dożynek trzy konkursy: na najsmaczniejszą potrawę kulinarną, najładniejszy wieniec oraz najładniejsze
stoisko 2016. Pierwsze dwa wymienione
wyżej konkursy rozstrzygnięto 4 września
br, a trzeci internetowy na najładniejsze
stoisko dożynkowe w ciągu 7 dni od dnia
umieszczenia na stronie Centrum – facebooku. Pokrótce postaram się omówić każdy
z nich.
14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Sitno oprócz przepięknych zaprezentowanych stoisk, gdzie każdy znalazł
coś dla siebie przygotowały po jednej przepysznej potrawie konkursowej dla komisji.
Komisja składająca się ze sponsorów miała
nie lada trudny orzech do zgryzienia – wybrać trzy najsmaczniejsze potrawy. Biorąc

pod uwagę walory smakowe oraz wygląd
potrawy pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Sitna tj. Karkówka z kluskami śląskimi i surówką, drugie miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich z Jarosławca Dolnego – Zawijasy litewskie, trzecie miejsce
przyznano dla Koła Gospodyń Wiejskich
z Kornelówki - Gołąbki z kaszą gryczaną,
mięsem mielonym i pieczarki.(przepisy na
w/w dania znajdują się w bieżącym numerze w kąciku z przepisami).
W tym miejscu Centrum Kultury serdecznie dziękuję sponsorom nagród
tj. Prezes Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska Pani Dominice Witkowskiej oraz firmom: Infobit Rafał
Stadnicki Usługi informatyczne oraz
firmie Usługi transportowe PAWLOGISTIC Dawid Pawlicha.
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Podczas gminnych dożynek rozstrzygnięty został również konkurs na wieniec
dożynkowy. Nie da się ubrać w słowa bogactwa wieńców, bowiem wszystkie plony
dożynkowe były kolorowe, cieszące oczy
swą malowniczością i niepowtarzalnym
urokiem, jeden piękniejszy od drugiego,
tradycyjne i współczesne uwite z tegorocznych zbóż. Komisja konkursowa spośród 28
wieńców, biorących udział w korowodzie
dożynkowym, oceniła wieńce zwracając
szczególną uwagę na wartości nawiązujące
do dawnych tradycji, pielęgnowania ludowych zwyczajów i obrzędów, interesujących rozwiązań przestrzennych i artystycznych jak również jakości, trudności oraz
precyzji wykonania. Po ciężkich debatach
komisja dokonała oceny zgłoszonych wieńców w sposób następujący:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
w Czołkach,
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
w Kolonii Sitno,
III miejsce – Sołectwo w Karpiu.
Ostatni konkurs internetowy ogłoszony w danym dniu na najładniejsze
stoisko 2016 trwał najdłużej. W ciągu 7
dni od umieszczenia wszystkich 14 zdjęć
stoiskowych można było wyrazić swoją
opinię poprzez zalajkowanie „lubię to”
pod zdjęciem. Stoisko z największą ilością
głosów otrzymało miano zwycięzcy. Dużym zaskoczeniem był dla nas fakt jakim
szerokim zainteresowaniem cieszył się
owy konkurs. Ilość odwiedzin przerosła
nasze oczekiwania. Ostatecznie w dniu 13
września o godzinie 12.00 z największą ilością polubień wygrało stoisko z Jarosławca
Górnego (535 lajków).

Światowe Dni Młodzieży

ne dania dla pielgrzymów i mieszkańców
Zamościa. Były to panie z Kół Gospodyń
Wiejskich w Horyszowie Polskim, Kolonii Sitno, Sitnie, Stabrowie i Stanisławce.
W podziękowaniu za ten miły gest została odprawiona w ich intencji Msza Święta
w Horyszowie Pol. po której zakończeniu
wręczono podziękowania od Biskupa naszej Diecezji – Mariana Rojka.

Sponsorem nagrody w konkursie internetowym została „Firma GTnet sp.j.
dostawca światłowodowego dostępu
do Internetu, Telewizji i Telefonii”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom za ufundowanie nagród
w konkursach. Podziękowania należą się
również wszystkim delegacjom wieńcowym za udział w korowodzie dożynkowym oraz kultywowanie dziedzictwa
kulturowego polskiej wsi. Dziękujemy
Paniom z 14 Kół Gospodyń Wiejskich za
przygotowanie poczęstunku i świetnie
zorganizowaną prezentację stoisk oraz
twórczyniom ludowym z terenu Gminy
Sitno za pracochłonność i pomysłowość
włożoną w wykonanie prezentowanych
rękodzieł ludowych.
Agnieszka Grzesiuk

Tegoroczne obchody Światowych Dni
Młodzieży miały miejsce nie tylko w Krakowie, ale także w Diecezji ZamojskoLubaczowskiej: w Biłgoraju, Hrubieszowie,
Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Lubaczowie. Wydarzenia centralne odbyły się
w Zamościu 23 lipca. Dla uczestników zaplanowano mnóstwo atrakcji kulturalnych
i sportowych. Zadbano też, aby nasi goście zasmakowali polskiej kuchni i polskiej
gościnności. Pięć Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Parafii Horyszów Polski włączyło się do tej akcji i serwowało na Rynku
Wielkim i w okolicy nadszańca przepysz-
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„Twoja krew ratuje życie”

Ochotnicza Straż Pożarna ze Stabrowa
wraz z Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych z Zamościa 11
września zorganizowała akcję „Twoja krew
ratuje życie”. Była to trzecia tego typu akcja
przeprowadzona na terenie gminy Sitno.
Jej celem, oprócz wspierania profilaktyki
prozdrowotnej jest propagowanie honorowego krwiodawstwa i transplantologii,
jak również przełamywanie bariery strachu przy udzielaniu pierwszej pomocy.
W projekt włączyły się również Panie z LGD
Ziemia Zamojska oraz Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie, które przygotowały
upominki dla wszystkich uczestników. Ponad 50 osób wzięło czynny udział w akcji
i szkoleniu udzielania pierwszej pomocy
i samoobrony, profesjonalnie przygotowanego przez instruktorów i uczniów z LO
Centrum Szkół Mundurowych Zamość. –
Akcja zbiórki krwi cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem, wszyscy uczestnicy zadeklarowali udział w kolejnych tego typu

akcjach, z całego serca wspierają tę inicjatywę, ponieważ mają świadomość jak cenna jest krew, zwłaszcza dla ofiar różnego
rodzaju wypadków.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim druhom z jednostek OSP
na terenie Gminy Sitno i gmin sąsiadujących. Pragniemy podziękować księżom

ze wszystkich parafii w gminie za wsparcie duchowe i zachęcanie wiernych do
uczestnictwa w tak szczytnym celu. Wyrazy uznania kierujemy do dyrekcji i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Sitnie za liczne przybycie
i zaangażowanie. Dziękujemy personelo-

wi Zamojskiego Centrum Krwiodawstwa,
który z ogromną troską i cierpliwością zajmował się dawcami. Szczególne podziękowania należą się naszym koleżankom
z KGW Stabrów, które z uśmiechem częstowały wszystkich uczestników gorącym
bigosem i pysznymi ciastami.
Tomasz Biłant
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Koń Małopolski perłą regionu Gmina Sitno

Trudno jest pisać o koniach rasy małopolskiej nie znając historii tworzenia się rasy.
Chciałbym Państwu po części przedstawić
krótki rys historyczny.
Protoplastą konia małopolskiego był prymitywny polski konik wywodzący się od tarpana. Koń małopolski zawdzięcza mu wiele
zalet: plenność, płodność, dobre wykorzystanie paszy, wytrzymałość i odporność. Od XVII
wieku za sprawą wojen tureckich, najazdów
tatarów oraz wypraw wojennych na Wschód
przybyły do Polski konie orientalne: arabskie,
tureckie, turkmeńskie oraz perskie. Zostały one użytkowane na rodzimym pogłowiu
przez wiele stuleci. Konie ras orientalnych
były nieduże, urodziwe, zwrotne i wytrzymałe - doskonałe dla kawalerii i zaprzęgu. Na
przełomie XVII i XIX wieku zaczęła się rozwijać
hodowla koni małopolskich. Celem powstania tej rasy było stworzenie koni do sportu
łączącego szybkość koni angielskich i wytrzymałość koni arabskich, zachowując ich orientalną urodę.
W XIX wieku wyodrębniły się trzy lokalne
typy koni półkrwi angloarabskich: kieleckolubelski, nowosądecki i dąbrowsko-tarnowski
wywodzące się z poszczególnych szczepów
półkrwi. Ze względu na ograniczoną ilość
materiału zarodowego nie udało się utrzymać ich odrębności. Pojęcie rasy Małopolskiej
pojawiło się w 1962 roku kiedy ukazało się
rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie prowadzenia ksiąg stadnych dla zwierząt
zarodowych. Nazwa Małopolska jest zatem
pojęciem określającym region w jakim hodowano te konie, a nie określająca wielkość tych
koni „mały polski” rozumiany przez ludzi z zagranicy w wolnym tłumaczeniu lecz nie tylko.
Koń Małopolski jest uznany za dziedzictwo
kulturowe i historyczne bo tworzenie rasy jest
ściśle związane z historią i dziejami Polski.
Konia małopolskiego powinien wyróżniać obszerny, elastyczny ruch, łagodny charakter i żywy temperament oraz orientalna
uroda. Konie te są wszechstronnie użytkowe.

Startują w wielu konkurencjach sportowych
takich jak: Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego (WKKW), skoki, zaprzęgi, wyścigi konne oraz rajdy długodystansowe. Do
największych sukcesów sportowych koni
rasy małopolskiej jak i polskiej hodowli do
tej pory, należy zdobycie złotego medalu na
olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku przez
Jana Kowalczyka (na koniu hodowli janowskiej) Artemor (Erros – Artemiza po Equator).
W konkurencji WKKW uczestnikiem olimpiady w Atlancie pod Bogusławem Owczarkiem
był także koń małopolski hodowli Janowskiej
Askar (Kwartet- Arsena po Dahoman IX), który został doceniony przez związki niemieckie
i szeroko użyty w hodowli.
Najbardziej znanym koniem Małopolskim
na Świecie, założycielem cennej niemieckiej linii R- koni sportowych, gdzie do dzisiaj w najlepszych rodowodach koni niemieckich i nie
tylko występuje jest on – ogier RAMZES(Rittersporn XX- Jordi oo) koń z Lubelszczyzny,
wywieziony do Niemiec w 1944 roku.
Najstarszą stadniną w Polsce zajmującą
się hodowlą koni jest Stadnina Koni Janów
Podlaski, która powstała w 1817 roku. Hodowane są tam konie czystej krwi arabskiej
jak również rasy małopolskiej (półkrew angloarabska). Jedną z najstarszych linii rasy
małopolskiej hodowanych w Polsce, jest linia
klaczy Cypressa sprowadzonej do SK Janów
Podlaski właśnie w 1817 roku i kontynuowana do dnia dzisiejszego z udokumentowanym
pochodzeniem od 1817 roku. Na naszym terenie linie tej klaczy reprezentuje klacz Amira
(Jurand- Akustyka po Dresk) Pana Aleksandra
Łoja z Czołek.
Hodowcami koni rasy Małopolskiej (półkrew angloarabska) z terenu naszej gminy
są między innymi: bracia Aleksander i Janusz
Łój z Czołek, Piotr Denkiewicz z Czołek, Aleksander i Lech Brzozowscy z Horyszowa Nowej
Kolonii, Wiesław Chwedorowicz z Horyszowa
Polskiego, Aleksander Sokołowski z Kolonii
Sitno oraz Krzysztof i Daniel Bergiel z Kornelówki.
Daniel Bergiel

ma się czym poszczycić

Miło jest nam poinformować, że Artur Brzozowski mieszkaniec naszej gminy
z Horyszów Nowa Kolonia dosiadający
siwą klacz małopolską Historia (Paszkwil –
Hari po Hetman) został V-ce Mistrzem Polski w Kawaleryjskich Mistrzostwach Polski
Militaria 2016 odbywających się w dniach
10-11 września w Starej Miłosnej. Do pokonania było 7 konkurencji między innymi: cross, skoki, ujeżdżenie (wszystko wg
regulaminu WKKW), władanie białą bronią
- szabla, lanca, w których Artur okazał się
najlepszy, strzelanie z pistoletu oraz przegląd mundurowy by w ogólnej klasyfikacji
zająć drugie miejsce i wywalczyć tytuł V-ce
Mistrza Polski. W zawodach brało udział 20
zawodników z całej Polski.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

W dniach 16-18 września w Strzegomiu odbyły się zawody „Strzegom Autumn
Show”, czyli międzynarodowe zawody
w WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego), w ramach których rozegrano Mistrzostwa Polski Młodych Koni
i Mistrzostwa Polski Seniorów.
Miło jest nam poinformować, że w kategorii koni czteroletnich para Paweł Warszawski (jeden z najlepszych jeźdźców
w Polsce) i czteroletni ogier Marcepan (po
Huzar, od Mocca po Baryt) hodowli i własności braci Aleksandra i Janusza Łojów
z Czołek, wywalczyła tytuł V-ce Mistrzów
Polski. Do konkursu WKKW zalicza się 3
próby tj; ujeżdżeniowa – wykonanie programu, który zawiera pewne chody i figury,
terenowa – bieg terenowy z przeszkodami
(kros), próba skoków przez przeszkody.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów hodowlanych, jaki i sportowych.
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Kącik z przepisami
KARKÓWKA
w marynacie

GOŁĄBKI

z kaszą gryczaną
mięsem mielonym
i pieczarkami, polane sosem pieczarkowym

miodowo-musztardowej
z kluskami śląskimi
i surówką z kapusty
w zalewie octowej
KARKÓWKA

1,5 kg. karkówki pokroić w plastry
Marynata:
około 0,5 szklanki oleju
1,5 łyżki miodu
1,5 łyżki musztardy
3-4 rozgniecione ząbki czosnku
1 łyżka soku z wyciśniętej cytryny
1,5 łyżki przyprawy do karkówki
sól, pieprz, kucharek
Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki marynaty dobrze
wymieszać w misce i natrzeć nią każdy
plaster mięsa. Tak natartą karkówkę pozostawić w chłodnym miejscu na minimum
dwie godziny (najlepiej zamarynować na
noc). Piec mięso w naczyniu żaroodpornym lub rękawie do pieczenia około 1,5
godziny w temp. 1800C.
Powstały sok jaki wytworzy się z upieczonego mięsa można odlać i zrobić na
jego bazie sos do mięsa według własnego
uznania.

KLUSKI ŚLĄSKIE

1 kg. ziemniaków (ugotowanych i przeciśniętych przez praskę)
1 szklanka mąki ziemniaczanej
sól
Sposób przygotowania:
Z ziemniaków i mąki wyrabiamy gładkie
ciasto, formujemy z niego kulki o wielkości orzecha włoskiego, lekko je spłaszczamy i z jednej strony robimy palcem małe
wgłębienie. Do osolonego wrzątku wrzucamy kluski po wypłynięciu gotujemy jedną minutę.

SURÓWKA Z KAPUSTY
w zalewie octowej

Składniki:
1 sztuka niedużej kapusty
2 sztuki papryki
3 sztuki marchewki
1-2 sztuki pora
Sposób przygotowania:
Kapustę szatkujemy, paprykę kroimy
w paseczki lub kostkę, marchew ścieramy
na tarce o grubych oczkach, por siekamy.
Wszystkie warzywa dobrze wymieszać razem w misce.

Zalewa:
1 szklanka cukru
0,5 szklanki oleju
0,5 szklanki octu
1 łyżeczka soli
trochę pieprzu
Sposób przygotowania:
Składniki zalewy zagotować i gorącą zalać
warzywa w misce, dobrze wymieszać, pozostawić do ostygnięcia. Surówka smakuje najlepiej zrobiona z dziś na jutro.
KGW Sitno

ZAWIJASY
LITEWSKIE
Składniki:
1 kg. karkówki
2 marchewki
2 cebule
20 dkg. kiełbasy szynkowej
sól, pieprz, majeranek, papryka słodka
i ostra, ziele angielskie, liść laurowy, czosnek
musztarda ostra
wykałaczki
bułka tarta
jajka
Sposób przygotowania:
Karkówkę umyć, osuszyć, pokroić w plastry i rozbić. Wklepać po obu stronach
przyprawy sypkie i włożyć do lodówki na
około dwie godziny. Marchewkę zetrzeć
na grubej tarce, cebulę oraz kiełabasę
szynkową pokroić w kostkę. Wymieszać,
lekko przyprawić i podsmażyć na patelni
– ostudzić. Plastry karkówki z jednej strony smarujemy musztardą i farszem, zawijamy w roladkę, spinamy wykałaczką. Obtaczamy w jajku i bułce, zrumieniamy na
patelni, a następnie układamy w naczyniu
żaroodpornym. Na wierzch układamy liść
laurowy, ziele angielskie. Polewamy lekko olejem rzepakowym i wodą. Pieczemy 1.15 minut w temp. 180OC. Podajemy
z dowolną surówką i ziemniakami.
KGW Jarosławiec Dolny

Składniki:
0,5 kg. kaszy gryczanej łupanej
1 kg. mięsa mielonego
0,5 kg. pieczarek
olej
1 cebula
4 jajka
sól, pieprz prawdziwy, pieprz ziołowy
1 kapusta włoska (obgotować)
Sposób przygotowania:
Kaszę gotujemy 1 porcja kaszy 2 porcje
wody. Cebulę kroimy w kostkę, dusimy
na oleju, dodajemy pieczarki pokrojone w
plastry. Gdy kasza ostygnie dodajemy duszone pieczarki z cebulą, mięso mielone,
sól, pieprz ziołowy i prawdziwy, wbijamy
jajka, wszystko dokładnie mieszamy. Zawijamy w liście kapusty i dusimy, podlewamy jedną szklanką wody
SOS PIECZARKOWY
Składniki:
70 dkg. pieczarek
2 cebule
2 łyżki masła do smażenia
1 łyżka mąki
2 łyżki śmietany
sól, pieprz
Sposób przygotowania:
Cebulę posiekać i zeszklić na maśle, dodać
starte na tartce o grubych oczkach pieczarki i dusić kilkanaście minut. Zalać około 0,5 litra wody zagotować, podbić śmietaną i mąką. Przyprawić solą i pieprzem.
KGW Kornelówka

W/w przepisy wygrały w konkursie na najsmaczniejszą potrawę podczas dożynek
gminnych.
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Mieszkańcy pytają, my odpowiadamy
Droga Krajowa Nr. 74 na odcinku Karp-Miączyn jest w bardzo złym stanie technicznym – o czym twierdzą uczestnicy ruchu, mieszkańcy pobliskich miejscowości
oraz władze. Wójt Gminy Sitno Marian Bernat wyjaśnił tę kwestię następująco:
„W najgorszym stanie jest odcinek
o długości 3,2 km od miejscowości Karp

do granicy z gminą Miączyn. Jest przede
wszystkim za wąski. Ma nierówną nawierzchnię, tworzą się na niej koleiny.
W ciągu kilku ostatnich lat doszło do
trzech śmiertelnych wypadków. Od 2003 r.
kierowano do zarządcy dróg pisma z prośbą o modernizację. Brak przystanków, oraz
chodników jest ogromnym problemem

Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”

Śpiewający, skaczący skowronek
Bajki Braci Grimm

Śpiewający, skaczący skowronek
Był sobie ongiś pewien człowiek. W planie
miał wielką podróż, żegnając się zapytał
swoje trzy córki, co ma im przywieźć. najstarsza chciała perły, druga diamenty, trzecia zaś rzekła: “Drogi ojcze, chcę śpiewającego skaczącego słowika.” Ojciec rzekł:
“Tak, jeśli go dostanę, będziesz go miała,”
Ucałował wszystkie trzy i wyruszył. Nadszedł wreszcie czas powrotu, dla starszych
córek miał już perły i diamenty, lecz skaczącego, śpiewającego skowronka dla najmłodszej szukał po wszystkich miejscach
na próżno. Bolało go to, było to bowiem
jego ukochane dziecko.
Droga wiodła przez las, w środku którego
stał wspaniały zamek, a blisko zamku drzewo, na jego szczycie ujrzał skowronka, jak
skacze i śpiewa. “Ach, w samą porę mi się
tu zjawiasz” rzekł uradowany i zawołał
sługę, by wszedł na drzewo i złapał zwierzątko. Gdy ten jednak podszedł do drzewa, wyskoczył z dołu lew, potrząsał grzywą i ryczał, że liście na drzewach drżały.
“Kto chce mi ukraść mojego skaczącego,
śpiewającego skowronka,” zawołał, “tego
zjem!.” Człowiek zaś rzekł: “Nie wiedziałem,
że ptak jest twój, nie chciałem czynić ci nieprawości, naprawię to ciężkim groszem,
jeno mnie nie zabijaj!” Lew rzekł wtedy:
“Nic cię nie uratuje, chyba że obiecasz mi
to, co w domu spotkasz jako pierwsze. Jeśli to uczynisz daruję ci życie i tego ptaka
dla Twojej córki.” Człowiek wzbraniał się
i rzekł: “Może to być moja najmłodsza, najbardziej mnie kocha i pewnikiem wyjdzie
naprzeciw, gdy wrócę do domu.” Sługę
jednak obleciał strach i rzekł: “Akurat córka

musi wyjść wam na spotkanie... może to
też być kot albo pies.! Dał się tedy człowiek
przekabacić, wziął skaczącego, śpiewającego skowronka i obiecał mu oddać to, co
spotka jako pierwsze.
Gdy dotarł przed dom, a potem do niego szedł, pierwszym, co go spotkało, był
nikt inny jak jego najmłodsza, ukochana
córka. Przybiegła, ucałowała go i utuliła,
a gdy ujrzała, że przywiózł jej skaczącego, śpiewającego skowronka, wychodziła
z siebie z radości. Ojciec jednak nie umiał
się cieszyć, zaczął tedy płakać i rzekł: “Moje
najdroższe dziecko, drogo kupiłem tego
małego ptaszka, musiałem obiecać cię
lwu w zamian za niego, a gdy już będzie
cię miał, rozszarpie cię i zje,” i opowiedział
jej, jak to wszystko się stało prosząc ją, by
nie szła, choćby nie wiem co się działo. Pocieszała go, lecz mimo to rzekła: “Najdroższy ojcze, coście obiecali, muszę wypełnić,
pójdę i jakoś ułagodzę lwa, by zdrowa do
was wróciła.
W drogę ruszyła następnego ranka, pożegnała się i ruszyła ufnie w las. Lew zaś był
zaczarowanym królewiczem, za dnia był
lwem, a z nim cały lud przybrał lwią skórę,
w nocy przybierał naturalną ludzką postać. Przywitano ją przyjaźnie i poprowadzono na zamek. Gdy nadeszła noc, był już
pięknym mężczyzną i świętowano pyszne
wesele. Żyli razem w szczęściu, żyli nocą,
spali zaś w dzień.
Pewnego razu przyszedł i rzekł: “Jutro
jest święto w domu twego ojca. Twoja
najstarsza siostra wychodzi za mąż i jeśli
masz ochotę, możesz tam pójść, moje lwy
cię odprowadzą.” Powiedziała tedy tak,
chętnie znów zobaczy ojca i ruszyła do

dla mieszkańców tej miejscowości i utrudnieniem w komunikacji i ruchu drogowym. Mieszkańcy okolicznych miejscowości zebrali ponad 700 podpisów zwracając
się z prośbą do GDDKiA o remont drogi.
W odpowiedzi otrzymano informację, że
przebudowę odcinka drogi Jarosławiec –
Miączyn przewidziano na lata 2018-2020”.
domu w towarzystwie lwów. Radość była
wielka, gdy przybyła, bo wszyscy myśleli,
że rozszarpał ją lew i już dawno nie żyje.
Opowiedziała, jak pięknego ma męża i jak
dobrze się jej wiedzie. Pozostała u nich,
jak długo trwało wesele, a potem wróciła
do lasu. Gdy druga siostra wychodziła za
mąż i znów proszono ją na wesele, rzekła
do lwa: “Tym razem nie chcę być sama,
pójdziesz ze mną!” Lew zaś powiedział,
że byłoby to dla niego niebezpieczne, bo
gdy dotknie go tam promień palącego
się światła, zmieni się w gołębia i będzie
musiał latać z gołębiami przez siedem
lat. “Ach,” rzekła, “pójdź ze mną, będę cię
strzec od wszelkiego światła.” Poszli więc
razem i zabrali ze sobą swoje dziecko. Kazali tam otoczyć jedną salę murem, tak
mocnym i grubym, że nie mógł się przebić żaden promień, to w niej miał siedzieć,
gdy zapłoną weselne światła. Drzwi zrobiono jednak ze świeżego drzewa, które
się rozeszło i miało maleńką szparkę, której nikt nie zauważył. Wesele świętowano
wspaniale, gdy pochód weselny wrócił
z kościoła do sali z wieloma pochodniami
i lampami, na królewicza padł cienki jak
włos promień światła, a gdy go dotknął,
w tymże momencie się przemienił, a gdy
weszła i go szukała, nie widziała go, siedział tam za to biały gołąb. Gołąb rzekł do
niej: “Muszę latać po świecie przez siedem
lat, co siedem kroków upuszczę czerwoną
kroplę krwi i jedno białe pióro. Pokażę ci
drogę, a jeśli pójdziesz tym śladem, wybawisz mnie.”
Tak więc gołąb wyleciał przez drzwi, a ona
poszła za nim. Co siedem kroków upuszczał
czerwoną kroplę krwi i białe pióro pokazując jej drogę. Zapuszczała się więc coraz dalej w daleki świat nie oglądając się za siebie
bez spoczynku. Mijało właśnie siedem lat,
cieszyła się myśląc, że wkrótce będą wybawieni, lecz ciągle od tego była daleko.
Pewnego razu, gdy tak szła przed siebie,
nie spadło z góry żadne piórko ani żadna
czerwona kropelka krwi, a gdy otworzyła
oczy, zniknął i gołąb. A ponieważ pomyśla-
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ła sobie: Ludzi ci nie pomogą, wspięła się
do słońca i rzekła doń: “Świecisz we wszystkie szczeliny poprzez wszelkie szczyty, nie
widziałeś białego gołębia?” – “Nie,” odpowiedziało słońce, “Nie widziałem białego
gołębia, ale dam ci szkatułeczkę, otwórz ją,
gdy będziesz w potrzebie.” Podziękowała
słońcu i poszła dalej, aż nastał wieczór i zaświecił księżyc, zapytała więc go “Świecisz
całą noc przez pola i lasy, nie widziałeś białego gołębia?” – “Nie,” rzekł księżyc, “Nie widziałem go, ale dam ci jajko, potłucz je, gdy
będziesz w potrzebie.” Podziękowała więc
księżycowi i poszła dalej, aż nadszedł nocny wiatr i zaczął na nią dąć. Rzekła więc do
niego: “Wiejesz ponad wszelkim drzewem
i pod wszelkim listowiem, nie widziałeś
białego gołębia?” – “Nie, “ rzekł nocny wiatr,
“Nie widziałem go, ale zapytam trzy inne
wiatry, może go widziały.” Przybyły Wiatr
Wschodni i Zachodni, lecz niczego nie widzieli, Wiatr Południa rzekł jednak: “Widziałem białego gołębia, jak frunął nad Morze
Czerwone, tam znów zmienił się we lwa,
bo minęło już siedem lat. Lew walczy tam
ze smokiem, smok zaś ów to zaczarowana
królewna.” Rzekł tedy do niej Wiatr Nocy:
“Dam ci radę, idź nad Morze Czerwone, na
prawym brzegu stoją wielkie rózgi, policz je
i utnij jedenastą, uderz nią smoka, a lew go
zwycięży. Oboje powrócą do ludzkiej postaci. Rozejrzyj się tedy, a ujrzysz ptaka gryfa, który usadowił się nad Morzem Czerwonym, wsiądź z ukochanym na jego grzbiet,
ptak przeniesie was przez morze do domu.
Masz tutaj orzecha, gdy będziesz po środku
morza, upuść go, wnet wzejdzie, a z wody
wyrośnie wielkie drzewo, na którym gryf
odpocznie, inaczej nie miałby siły przewieźć was oboje. A jeśli zapomnisz zrzucić
orzecha, upuści was w morze.”
Poszła więc i zastała wszystko, jak powiedział Wiatr Nocy. Policzyła rózgi nad morzem i ucięła jedenastą, uderzyła nią smoka, a lew go zwyciężył, wnet wrócili oboje
do ludzkiej postaci. Gdy jednak królewna,
która przedtem była smokiem, wolna była
od czaru, wzięła młodzieńca za ramię,
usiadła na ptaka Gryfa i uprowadziła go
w dal. Biedna podróżniczka zaś stała znów
opuszczona, usiadła i płakała. W końcu zabrała w sobie całą odwagę i rzekła: “Będę
szła, jak długo będzie wiał wiatr, jak długo
będzie piał kogut, aż go znajdę.” I ruszyła
w długą, długą drogę, aż w końcu doszła
do zamku, gdzie oboje żyli. Usłyszała że
wnet odbędzie się uroczystość ich zaślubin. Rzekła tedy: “Boże, dopomóż mi,”
otworzyła szkatułeczkę, którą dało jej
słońce, leżała w niej suknia, lśniąca jak ono
samo. Wyjęła ją i ubrała, poszła na zamek,
a wszyscy ludzie i sama narzeczona pa-

trzyli na nią z podziwem. Suknia podobała
się pani młodej tak bardzo, że pomyślała
sobie, iż mogłaby by to być jej suknia ślubna i zapytała, czy nie jest na sprzedaż. “Nie
za pieniądze i dobra,” odpowiedziała, “Lecz
za ciao i krew.” Narzeczona zapytała, co ma
przez to na myśli, rzekła więc: “Pozwólcie
mi przespać noc w komnacie, gdzie śpi
wasz narzeczony.” Narzeczona, nie chciała się zgodzić, lecz chciała bardzo sukni,
w końcu się zgodziła, ale pokojowi musieli
podać królewiczowi napój nasenny. Gdy
nastała noc i młodzieniec już spał, wprowadzono ją do komnaty. Usiadła przy
łóżku rzekła: “Szłam za tobą siedem lat,
byłam u słońca i księżyca i u czterech wiatrów i pytałam za tobą pomogłam ci przy
smoku, całkiem mnie zapomniałeś?” Królewicz zaś spał tak mocno, że zdawało, że
to wiatr na zewnątrz szumi w jodłach. Gdy
nastał ranek, wyprowadzono ją i musiała
oddać złotą suknię. Nie wiedziała, co począć, posmutniała i wyszła na łąkę, usiadła
i płakała. A gdy tak siedziała, przypomniało jej się jajko, które dał jej księżyc. Rozbiła
jem wyszła wtem z niego kwoka z dwunastką kurcząt całych ze złota, biegały
dokoła, kwiliły i lazły starej pod skrzydła,
że nic piękniejszego na świecie zobaczyć
nie można. Wstała tedy i pędziła je przez
łąkę, aż narzeczona wyjrzała przez okno.
Kurczaczki tak się jej spodobały, że zeszła
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na dół i zapytała, czy nie są na sprzedaż.
“Nie za złoto i dobra, lecz za ciało i krew,
pozwólcie mi jeszcze jedną noc przespać
w komnacie, gdzie śpi narzeczony!” Narzeczona rzekła “tak” i chciała ją oszukać
jak poprzedniego wieczoru. Gdy jednak
królewicz szedł do łóżka, zapytał pokojowego, cóż to szepty i szum w nocy słyszał.
Opowiedział więc pokojowy wszystko
królewiczowi, że musiał mu dać napój
nasenny, bo pewna biedna dziewczyna
potajemnie spała w jego komnacie, dziś
w nocy zaś znów poda mu ów napój!”
Królewicz rzekł wtedy: “Wylej ten napój za
łóżko!” W nocy przyprowadzono ją znowu,
a gdy zaczęła opowiadać, jak smutno obszedł się z nią los, od razu rozpoznał w jej
głosie swą najdroższą małżonkę, skoczył
do góry i zawołał: “Dopiero teraz jestem
naprawdę wybawiony, było mi tak, jakobym śnił, bo nieznana królewna rzuciła
na mnie czar, żem cię zapomniał, lecz Bóg
odjął mi w samą porę otępienie.” Potajemnie opuścili oboje zamek w nocy, bo bali
się ojca królewny, który był czarownikiem,
usiedli na Ptaka Gryfa, który zaniósł przez
Morze Czerwone, a gdy byli po środku,
upuściła orzech. Wnet wyrosło wielkie
drzewo, ptak wypoczął na nim, a potem
poprowadził ich do domu, gdzie zastali
swe dziecko, które było już duże. Od tej
pory żyli w szczęściu aż do końca.

Takie podziękowanie dostaliśmy od
Wiktorii i w dalszym ciągu kontynuujemy akcję „nakręć się”. Chętnych
prosimy o przynoszenie nakrętek
do Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie. Z góry dziękujemy!!!

Podziękowanie
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie składa serdeczne podziękowania
Pani Renacie Stróż z Sitna, Pani Agnieszce Drozdowskiej ze Starej Kolonii
Horyszów Polski oraz Pani Annie Kopiel z Kolonii Sitno za przekazanie dla
naszej biblioteki darów książkowych. Dary te wzbogaciły nasz księgozbiór
o ciekawe pozycje.
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„Śmierć to największy smutek dla tych,
którzy nas kochali”
Żonie, dzieciom, rodzinie bliskim i przyjaciołom

Śp. Ryszarda Monastyrskiego
wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
składają:
Wójt z pracownikami UG, jednostkami organizacyjnymi,
Radni i Sołtysi, oraz Zarząd i jednostki OSP z terenu Gminy Sitno

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Klikicka Adela
Szala Andrzej
Wojda Aniela
Palikot Jan
Kołodziejczuk Tadeusz
Marszał Helena
Borkowska Maria
Martyn Adam
Diadia Stanisław
Dworniczuk Jacek
Chodun Edward
Nowosad Alfred
Piekarski Jan
Dziekanowska Agnieszka
Gazda Janina
Gajewski Mikołaj
Jędruszko Zygmunt
Laskowska Helena
Zięba Lucia
Piszcz Czesława
Monastyrski Ryszard
Pliżga Bronisława
Bura Janina
Zastąpiło Witold
Piekarczuk Kazimiera
Lejb Kazimiera
Łygas Marianna
Kleban Lech
Tukiendorf Ewa
Grzesiuk Wawrzyniec

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lat 87, zmarła 01.06.2016 r.
lat 53, zmarł 11.06.2016 r.
lat 89, zmarła 13.06.2016 r.
lat 86, zmarł 13.06.2016 r.
lat 60, zmarł 16.06.2016 r.
lat 83, zmarła 24.06.2016 r.
lat 60, zmarła 27.06.2016 r.
lat 65, zmarł 08.07.2016 r.
lat 84, zmarł 09.07.2016 r.
lat 40, zmarł 12.07.2016 r.
lat 87, zmarł 19.07.2016 r.
lat 73, zmarł 21.07.2016 r.
lat 67, zmarł 23.07.2016 r.
lat 86, zmarła 27.07.2016 r.
lat 88, zmarła 28.07.2016 r.
lat 95, zmarł 05.08.2016 r.
lat 72, zmarł 05.08.2016 r.
lat 88, zmarła 06.08.2016 r.
lat 76, zmarła 08.08.2016 r.
lat 83, zmarła 14.08.2016 r.
lat 67, zmarł 15.08.2016 r.
lat 75, zmarła 20.08.2016 r.
lat 81, zmarła 21.08.2016 r.
lat 83, zmarł 21.08.2016 r.
lat 83, zmarła 23.08.2016 r.
lat 88, zmarła 01.09.2016 r.
lat 77, zmarła 21.09.2016 r.
lat 58, zmarł 21.09.2016 r.
lat 68, zmarła 29.09.2016 r.
lat 81, zmarł 02.10.2016 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

„Śmierć boli nie tylko tych, którzy odchodzą,
lecz i tych co wśród żywych pozostają”
Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Rodzinie i najbliższym zmarłego

Śp. Stanisława Diadii
składają:
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy w Sitnie,
Zarząd i jednostki OSP z terenu Gminy

„Nie pytam Cię Boże dlaczego go zabrałeś,
lecz dziękuję za to, że nam go dałeś”
Wyrazy głębokiego współczucia, żalu i słowa otuchy z powodu śmierci syna

Pani Joannie Trześniowskiej
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

Pani Irenie Kapusta
wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci
teściowej
składają
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

PODZIĘKOWANIA
Panu Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy Sitno, Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, Panu Prezesowi OSP
w Sitnie, wszystkim jednostkom OSP z Gminy Sitno, sołtysom, radnym, krewnym, przyjaciołom, sąsiadom, którzy okazali
wiele życzliwości i uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Ryszarda Monastyrskiego serdeczne podziękowania składa rodzina.
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”

Mieszkańcy Gminy Sitno w dniu 27
września br. wzięli udział w wycieczce organizowanej przez Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie do Zamku w Łańcucie.
Mieszczący się w pierwszej dziesiątce
najbardziej znanych zamków w kraju,
rok rocznie odwiedzany jest przez tłumy turystów nie tylko z Polski. Zamek to
miejsce, które urzeka i onieśmiela swoim
przepychem. Warto pospacerować zarówno wokół zamku jak i po jego komnatach. Wyznaczeni do tego przewodnicy
opowiedzieli Nam o historii i tradycjach
zamku. Poznaliśmy wiele sekretów i ciekawostek związanych z rezydencją Lubomirskich i Potockich. Zdradzono uczestnikom m.in. jakich odkryć dokonano
podczas prac remontowych. Muzeum-Zamek w Łańcucie to zespół pałacowo-parkowy znany w całej Europie. Obok
zamku znajdują się słynna powozownia,

storczykarnia i inne zabudowania związane z niegdyś z życiem rezydencji. Cały zespół położony jest w zabytkowym parku
w stylu angielskim.
Wielkim, ogromnym minusem pałacu w Łańcucie jest jednak zakaz robienia

zdjęć podczas zwiedzania wnętrz nie tylko
pokoi, ale też i największej wozowni w Europie z pięknym zbiorem ponad 100 różnych wozów, bryczek itp.
Cała wycieczka oraz podróż autokarem przebiegła w bardzo miłej atmosferze
o czym świadczyć mogą śpiewy zarówno
regionalne, jak i biesiadne, które towarzyszyły całą drogę powrotną.
Agnieszka Grzesiuk
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„Święto Ziemniaka” – Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

Dnia 29.09.2016 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu obchodzili
„Święto Ziemniaka”. Tego dnia honorowym gościem w każdej klasie był „ziemniak”. Uczniowie dowiedzieli się o nim
wielu ciekawych rzeczy. Rodzice postarali
się o smaczny poczęstunek, na stołach
królowały potrawy z ziemniaka. Dzieci
i wychowawcy zmierzyli się w przeróżnych „ziemniaczanych” konkurencjach

sportowych. Przeprowadzono konkurs na
najcięższego, najdziwniejszego kształtem
ziemniaka i figurkę z ziemniaka. Można
było poszaleć na zjeżdżalni i mechanicznym rodeo. Na koniec wszyscy spotkali
się przy grillu by skosztować upieczonego
ziemniaka. Pogoda nam dopisała, więc ten
dzień był wyjątkowo udany.
Barbara Sagata
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„Takiego spotkania jeszcze nie było”
własnego pomysłu. Część z nich można
podziwiać na korytarzach szkolnych, ciesząc oczy wszystkich, którzy odwiedzają
Szkołę Podstawową w Jarosławcu.
Ponadto „Dzień pieczonego ziemniaka” uatrakcyjniony został dmuchanymi
zjeżdżalniami oraz watą cukrową.
Pobyt na świeżym powietrzu zrobił
swoje, gdyż apetyt dopisywał dzieciom
i rodzicom. Spotkanie było bardzo udane
i na pewno pozostanie w pamięci. Mamy
nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył
pozytywnych wrażeń.
Dorota Wilgos

W piękne, słoneczne sobotnie przedpołudnie 1 października w Jarosławcu
dzieci z Oddziałów Przedszkolnych wraz
z rodzicami przygotowywały się by rozpocząć jesienną imprezę pod hasłem „Dzień
pieczonego ziemniaka”.
Uroczystość rozpoczęła się degustacją
potraw z ziemniaka. Mamy przygotowały
pyszne placki, sałatki, babki ziemniaczane,
kopytka, krokiety, tarty, pierogi.
Kolejną atrakcją spotkania były konkurencje sportowe:
– rzuty ziemniakiem do celu,
– bieg w workach,
– slalom z ziemniakiem na łyżce.
Część rodziców zaangażowała się
w założenie ogródków warzywnych. Pracy podczas ich powstawania było bardzo
wiele. Rodzice przygotowali skrzynie,
uzupełnili je ziemią, a następnie posadzili
w nich zimowe warzywa (szpinak, szczaw,
sałatę, pietruszkę, czosnek, cebulę). Pozo-

stali opiekunowie sadzili kwiaty cebulowe
na terenie szkoły.
Główną atrakcją pikniku było wykonanie pamiątkowych stworków ziemniaczanych, które dzieci stworzyły według

