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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady X sesji Rady Gminy VIII kadencji
odbyły się 28 czerwca 2019 r. Na sesji
radni podjęli następujące uchwały:
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019 –
2026;
 w sprawie przyjęcia oświadczenia
dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji transmisyjnej WA-0171 wraz
z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą w Stabrowie.
XI sesja Rady Gminy odbyła się 26 lipca
2019 r. Na sesji zostały podjęte następujące uchwały w sprawie:
 ustalenia regulaminu głosowania
w wyborach na ławników do sądów
powszechnych;
 powołania Zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów
powszechnych na kadencję 20202023;
 wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty;
 udzielenia Powiatowi Zamojskiemu
pomocy rzeczowej;
 uchwalenia Statutu Gminy Sitno;
 przygotowania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków;

 likwidacji Gimnazjum im. Hetmana
Jana Zamoyskiego w Jarosławcu;
 likwidacji Gimnazjum im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sitnie;
 zasad udzielania pomocy w ramach
programu „Opieka Wytchnieniowa” –
Edycja 2019;
 ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia
oraz szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Sitno;
 wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów w Zamościu przy ulicy Hrubieszowskiej 173
przez Sp. z o.o. Veolia Wschód.
XII sesja Rady Gminy miała miejsce 4
września 2019 r. Na sesji radni podjęli
poniższe uchwały:
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019.
W dniu 27 września 2019 r. odbyła się
XIII sesja Rady Gminy. Na sesji radni
podjęli następujące uchwały:
 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami















pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Sitno
na rok 2020”;
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sitno;
w sprawie uchylenia Uchwały Rady
Gminy Sitno nr XI/69/2019 z dnia 26
lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach programu
„Opieka Wytchnieniowa” – Edycja
2019;
w sprawie zasad i trybu zgłaszania
projektów uchwał Rady Gminy Sitno
w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej;
w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Zamościu;
w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Sitno;
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2019 rok;
w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019 –
2026.
Krzysztof Prokopowicz

Wystawa w Sitnie
W dniach od 5 do 7 lipca br. na terenie wystawowym Lubelskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Sitnie, po raz
33 odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Ta
jedna z największych imprez tego typu
w kraju zgromadziła 170 hodowców oraz
blisko 400 firm związanych z rolnictwem.
Towarzyszą jej okolicznościowe wystawy,

pokazy oraz stoiska promujące różnego
rodzaju instytucje i firmy działające w sferze rolnictwa. W związku z tym, że Wystawa
odbywa się na terenie naszej gminy oczywiście nie zabrakło stoiska reklamującego naszą małą ojczyznę. Dla uczestników
imprezy przygotowano najnowszy numer
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sze stoisko mógł otrzymać darmową kawę
lub herbatę. I jeszcze jeden drobny akcent
podkreślający naszą obecność na wystawie, a mianowicie po zakończeniu Mszy
Św. odbył się uroczysty przemarsz na plac
wystawienniczy, który poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna.
Wystawa to również okazja do wyróżnień i nagród przyznawanych hodowcom
i właścicielom różnych gatunków zwierząt. Wszystkim rolnikom z terenu naszej
gminy za prezentację dorobku hodowlanego Wójt Gminy Sitno – Krzysztof Seń
wręczył bony podarunkowe. Oto rolnicy,
którzy je otrzymali:
 Brzozowski Janusz z Jarosławca (gołębie),
 Denkiewicz Piotr z Kornelówki (konie),
 Długosz Tadeusz z Jarosławca (drób),
 Łój Aleksander z Czołek (konie),
 Marczuk Jakub z Kolonii Sitno (drób),
 Martyniuk Kamil z Horyszowa Nowej
Kolonii (króliki),
 Sokołowski Aleksander z Kolonii Sitno
(konie),
 Ząbek Piotr z Jarosławca (gołębie).
Z tego grona komisje i sędziowie
reprezentujący środowiska naukowe
i hodowlane z całego kraju przyznali:
Wiceczempionaty hodowcom koni rasy
małopolskiej, Panom: Aleksandrowi Łój
i Aleksandrowi Sokołowskiemu, tytuł
Czempiona, a zarazem zwycięzcy w hodowli drobiu ozdobnego rasy Kochin Karzełek, Panu Jakubowi Marczuk. Wszystkim hodowcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów hodowlanych oraz
zwycięstw w kolejnych wystawach.

Danuta Wrotniak
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Czas pożegnań
30 czerwca i 26 lipca br. były dniami
szczególnymi dla Pana Mariana Tadeusza
Bernata i Pani Elżbiety Blaszka, gdyż
stały się swoistą klamrą spinającą pewne
okresy życia – czasu pracy zawodowej
i czasu przejścia na zasłużoną emeryturę.
Podczas obrad X Sesji Rady Gminy Sitno
(26 lipca) odbyło się pożegnanie odchodzącego z pracy Pana Mariana Bernata.
Natomiast 29 lipca był dniem pożegnalnym Pani Elżbiety Blaszka. W skromnych,
ale ważnych uroczystościach wzięli udział
pracownicy Urzędu i podległych jednostek. Te dwie daty stały się chwilą podziękowań dla obojga Państwa, którzy z naszą
gminą jak również z samym urzędem gminy związali większą część swego zawodowego i prywatnego życia, wspomagając
posiadaną wiedzą i doświadczeniem urzę-

dujące władze gminy oraz pełniąc służebną rolę dla dobra lokalnej społeczności.
Pan Marian Bernat – od 2 lutego 1995
roku podjął pracę na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych i oświaty.
Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 1996 r.
Następnie 01 maja 1996 został Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Oświaty. Pełnił też funkcję Sekretarza Urzędu Gminy Sitno, Zastępcy Wójta, a od 01 grudnia 2014 r. przez 4 lata

piastował stanowisko Wójta Gminy. Od 22
listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. objął ponownie funkcję sekretarza tutejszego
urzędu.
Pani Elżbieta Blaszka – całe swoje zawodowe życie związała z Urzędem
Gminy Sitno. Swoją pracę na stanowisku
referenta ds. ubezpieczeń rozpoczęła 01
lipca 1978 r. Następnie przyjęła funkcję
inspektora ds. podatków, opłat, egzekucji i rozliczeń. 01 stycznia 2002 r. objęła
funkcję kierownika tego referatu, pełniąc
ją nieprzerwanie przez ponad 17 lat, tj. do
26 lipca br.
Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof Seń,
pracownicy Urzędu Gminy, podległych
jednostek samorządowych, a także mieszkańców dziękują Państwu za wieloletnią
pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Życzymy zdrowia i realizacji marzeń,
które często ze względu na obowiązki
zawodowe musiały być odkładane na później. Niech to będzie czas odpoczynku od
pracy na rzecz czerpania radości z każdego nadchodzącego dnia.
Danuta Wrotniak

Muzyczna promocja obszaru LGD Ziemia Zamojska

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska
zrealizowała projekt muzyczny w postaci

nagrania dwóch utworów muzycznych
i teledysków, które mają na celu promocję

obszaru LGD poprzez wykorzystanie lokalnego potencjału artystycznego. Pomysł
na to działanie zrodził się w 2018 roku.
W styczniu 2019 r. po raz pierwszy spotkali
się przedstawiciele z dziewięciu gmin obszaru LGD i dalej prace ruszyły pełną parą.
Tekst napisał Pan Piotr Piela, muzykę Pan
Karol Chilewicz, a realizacją i montażem
zajął się Pan Dominik Kordyś. Po zapoznaniu się z wersjami DEMO zaczęliśmy nagrania w studio, a następnie filmowanie
w terenie. Za realizację nagrania piosenek
i teledysków odpowiadało Studio G-Sound
działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu. Podczas nagrań kamera
studia odwiedziła 9 gmin z obszaru LGD,
edytowaliśmy ponad 100GB danych (zdjęć,

WWW.GMINA.SITNO.PL
filmów i dźwięku). Wykonawcami tych
dwóch utworów – „To moje miejsce” oraz
„Zostań z LGD” są chóry, zespoły śpiewacze,
wokaliści działające przy Ośrodkach Kultury z terenu LGD Ziemia Zamojska oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna.
Podsumowując... ludzi z pasją i talentem nie trzeba szukać gdzieś daleko. My
takich mamy tu na miejscu. To dzięki nim
powstały dwa piękne utwory promujące
naszą Ziemię Zamojską. Zapraszamy do
obejrzenia i posłuchania utworów „Zostań
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z LGD” i „To moje miejsce” na serwisie internetowym You Tube. Linki do utworów:
Zostań z LGD https://www.youtube.com/
watch?v=btTj6rWsLzE&feature=youtube.be
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To moje miejsce https://www.youtube.
com/watch?v=_EWD_kfv9Wo
Anna Nogas

Partnerska wizyta
W dniach 5-7 lipca br. gościliśmy 43-osobową delegację
partnerskich miejscowości Jankovice i Rymice z Czeskiej
Republiki. Była to rewizyta po tym, jak w czerwcu ubiegłego roku
przedstawiciele Gminy Sitno odwiedzili obie te miejscowości.
Podczas tej wizyty została podpisana
umowa o przyjaźni i partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Sitno i Gminami
Jankovice i Rymice /Moravy/.
Goście z Czeskiej Republiki zostali
powitani przez Wójta Gminy Sitno Pana
Krzysztofa Senia i Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Władysława Wydmańskiego.
Pobyt czeskich gości był też okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
samorządowcami z obu stron. Wyrażono
wolę dalszej współpracy i wypełniania zapisów podpisanej umowy.
Wizyta w Gminie Sitno miała miejsce
podczas dorocznej wystawy rolniczej organizowanej przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, co zwiększyło atrakcyjność programu pobytu gości.
W pierwszym dniu wizyty goście
zwiedzali Muzeum Wsi Zamojskiej w Sitnie i wystawę rolniczą. Przewodnikiem
po muzeum była Pani Nina Drozdowska.
Podziwiano ilość zgromadzonych eksponatów, a zwłaszcza te, które dawno wyszły
z użycia. W tym dniu goście zobaczyli północną część gminy, z punktu widokowego w Kornelówce, podziwiali fragmenty
Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Wieczorem spotkali się w Domu “Senior+” w Stanisławce z Wójtem, sołtysami
i radnymi, gdzie zachwycano się kulinarnymi specjałami, które przygotowały Panie z Domu “Senior+” i KGW w Stanisławce.
W drugim dniu pobytu zaplanowano
zwiedzanie zamojskiej starówki i muzeum.
Gości oprowadzał osobiście dyrektor mu-

zeum Pan Andrzej Urbański. Zwiedzający
interesowali się historią Zamościa i zabytkami. Ograniczenie czasowe nie pozwoliło
zobaczyć wszystkiego. Zauroczeni Zamościem obiecywali sobie, że będą przyjeżdżać z rodzinami i przyjaciółmi jeszcze
nie jeden raz. W drodze do Stanisławki
zapoznali się z południową częścią Gminy
Sitno. Pod koniec dnia, goście odwiedzili
groby Dadiów na cmentarzu parafialnym
w Horyszowie Polskim.
W ostatnim dniu wizyty goście uczestniczyli we Mszy Św. odprawianej przed
pałacem dla uczestników wystawy i w intencji przybyłych gości z Czech. Delegację
z Rymic na czele ze Starostą Martinem Bartikiem i Jankovic ze Starostą Miroslavem
Darebnikiem, przywitał proboszcz parafii
– ks Krzysztof Radyk. Wolny czas wykorzystano na zwiedzanie wystawy i zakupy. Szczególnym powodzeniem cieszyły
się kwiaty, krzewy ozdobne, nasiona i cebulki kwiatów oraz akcesoria ogrodnicze
i pszczelarskie (nawet matki pszczele).

Autobus, którym przejechali był tak przeładowany, że wyrażano wątpliwość czy
ruszy z miejsca.
Na zakończenie pobytu doszło do
wzruszającego spotkania, po 158 latach
od migracji, rodzin Dadia mieszkających
w Czechach i Gminie Sitno. W Centrum
Kultury w Sitnie odbył się uroczysty pożegnalny obiad przygotowany przez Panie
z KGW z terenu Gminy Sitno oraz pracowników Centrum. W spotkaniu uczestniczył
Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Pan
Władysław Wydmański oraz pracownicy
Centrum. Starostowie podziękowali organizatorom za gościnność, życzliwość
i atrakcyjny program oraz zaprosili gospodarzy do odwiedzin. Na zadane pytanie
jakie wrażenia wywożą z pobytu u nas?
Tak skomentowała tłumaczka Pani Ewa
Sikora Hradil /z pochodzenia Polka/,” goście z Czech wywieźli najlepsze wrażenia
o Polsce i Polakach zwłaszcza, że oficjalne
media przekazują tam obraz Polski i Polaków w niekorzystnym świetle. Zachwyciła
ich gościnność, życzliwość i rozwój naszego kraju”.

Alfred Szwajkowski
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Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnymi Siłami Zbrojnymi RP, które mają
zwiększyć potencjał obronny kraju. WOT
jest lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Państwa.
W związku z powyższym młodzi ludzie
będą mogli odbyć służbę w nowatorskim
rodzaju sił zbrojnych RP, gdzie realizując
zadania na rzecz Ojczyzny, można będzie
podnieść kwalifikacje zapewniając tym
samym swój rozwój zawodowy i osobisty.
Ponadto będąc żołnierzem terytorialnej służby wojskowej, można otrzymać
gratyfikację finansową określaną jako „dodatek za gotowość”. Nie jest wymagane
przeszkolenie wojskowe, ponieważ można odbyć je w jednostkach wojskowych
w ciągu 16 dni. Propozycję służby kieruje
się do Państwa jako obywateli RP, mieszkańców Gminy Sitno powiatu zamojskiego, którym zależy na narodowym bezpieczeństwie. Już można składać pisemny
Wniosek o powołanie do Terytorialnej
Służby Wojskowej w 2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, która związane będzie z naszym regionem. Do Wojsk
Obrony Terytorialnej może wstąpić każdy,

jeśli spełni następujące warunki:
 posiada obywatelstwo polskie,
 posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 ukończył osiemnaście lat,
 nie był(a) karany za przestępstwo
umyślne,
 nie był(a) przeznaczony(a) do służby
zastępczej,
 nie pełni innego rodzaju czynnej
służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub
w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie
zbiorowej listy imiennej w jednostce
przeznaczonej do mobilizacji,
 nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadania
przydziału kryzysowego,
 posiada wykształcenie:
1) wyższe – w przypadku pełnienia
służby na stanowisku służbowym
w korpusie oficerów;
2) co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku
służbowym w korpusie podofice-

rów;
3) co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
Jeżeli będziecie lub jesteście zainteresowani służbą wojskową w jednostkach Obrony Terytorialnej zgłoście się do
punktu informatycznego w Wojskowej
Komendzie Uzupełnień w Zamościu
ul. Koszary 52 codziennie w godzinach
od 7.30 do 15.30; kontakt telefoniczny to:
261 181 102.
Informacje wraz z materiałami dydaktycznymi z zakresu terytorialnej służby
wojskowej można pobrać w zakładce Wojska Obrony Terytorialnej na stronie internetowej WKU w Zamościu
– www.zamosc.wku.wp.mil.pl
Szkolenie podstawowe i wyrównawcze odbędzie się w październiku i listopadzie br.

Barbara Brzozowska

Dinozaury, dinozaury, jaka szkoda, że wymarły...
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zorganizowało
21 lipca wakacyjną wycieczkę
do Bałtowskiego Kompleksu
Turystycznego, który od 2004
roku jest najpopularniejszą
atrakcją w woj. świętokrzyskim
i jedną z najlepszych w Polsce.
Park położony jest w widłach
starorzecza Kamiennej na „Źródlanej Wyspie”. Otoczony dziką
przyrodą, wzgórzami i gęstymi
lasami, charakteryzuje się specyficznym mikroklimatem. Podczas zwiedzania z każdej strony
otaczały nas naturalnej wielkości figury dinozaurów ciekawie
wkomponowane w teren parku. Następnym etapem bałtowskiej wycieczki było zwiedzanie
zwierzyńca górnego. Jadąc pomarańczowym amerykańskim
autobusem po poszczególnych
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sektorach mieliśmy okazję do spotkania
„oko w oko” z różnymi gatunkami zwierząt:
wielbłądami, lamami, owcami, jeleniami
itp. Następnie nasze kroki skierowaliśmy
do Parku Miniatur, gdzie w skali 1:25 reprezentowane są modele najciekawszych
zabytków architektonicznych powstałych
w różnych okresach historycznych (od średniowiecza po wiek XIX), leżące obecnie na
terenie Polski. Magiczna podróż w czasie
do krainy dinozaurów była wspaniałą lekcją
geograficzno-przyrodniczą dla dzieci i opiekujących się nimi rodziców. Choć droga była
daleka, a niektórzy trochę zmęczeni okazało
się, że było warto. (Wycieczka zorganizowana w ramach III edycji konkursu rodzinnego,
w tym roku pt. „Reksio i przyjaciele”).
Danuta Wrotniak

Festiwal turystyczny w Nieliszu

W dniach 27-28 lipca 2019 roku w Nieliszu odbyły się coroczne Dni Gminy Nielisz, w programie oprócz koncertów, występów artystycznych oraz gier i zabaw dla
dzieci, również miał miejsce m.in. Festiwal
Turystyczny.
Drugiego dnia imprezy swoje walory
turystyczne i atrakcje prezentowały zaproszone Gminy, Stowarzyszenia, Koła
Gospodyń itp. Gmina Sitno gościła na
Festynie Turystycznym po raz pierwszy
i w tym roku reprezentowali ją: Krzysztof
Seń – Wójt Gminy Sitno, Elżbieta Dudek –
twórczyni ludowa z miejscowości Rozdoły
oraz pracownicy Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie wraz z pracownikami Urzędu
Gminy. Stoisko Gminy Sitno cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem. Zapełnione gadżetami oraz folderami promującymi naszą „Małą Ojczyznę”, suto zastawione
smakowitościami, pięknie przyozdobione
dziełami naszej lokalnej twórczyni, zdecydowanie wyróżniało się spośród wszyst-

kich stoisk. Serwowane przez nas potrawy
– pierogi, udka, cebularze, pizzerki, różnego rodzaju pierożki pieczone, chlebek,
smalczyk, ogórki a także słodkości smakowały gościom, którzy chętnie wracali po
więcej. W programie imprezy była m.in.
krótka relacja z Festiwalu na antenie TVP

Lublin, w której to Wójt Gminy Krzysztof
Seń zachęcał oglądających do odwiedzania Sitna i okolic. Z kolei około godziny
18.00 Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna
zagrała przepiękny koncert dla uczestników Festynu.
Na zakończenie odbyło się uroczyste
podziękowanie za przybycie oraz rozdanie
pamiątkowych dyplomów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom z KGW oraz uczestnikom dziennego
Domu „Senior +” w Stanisławce za pomoc
w przygotowaniu stoiska oraz przygotowanie smakowitości.
Agnieszka Grzesiuk

8

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

XX Wojewódzkie Igrzyska LZS

28 lipca w Krasnobrodzie na XX Wojewódzkich Igrzyskach LZS rywalizowali
sportowcy z 13 powiatów i 41 gmin. Zawodnicy z Gminy Sitno bronili III miejsca
z zawodów rozegranych w Krzywdzie. Nasza Gmina w tym roku poza podium – 131
pkt. tj. miejsce V. Większość konkurencji to
zmagania siłaczy, w klasyfikacji generalnej
nie uwzględniono też punktów uzyskanych przez naszych zawodników w zawodach sprawnościowych z bezpieczeństwa
ruchu drogowego, co dało by nam lepsze
miejsce w klasyfikacji.
Najbardziej cieszą wyniki piłkarek
i piłkarzy „POTOK” Sitno, którzy wygrali zawody wojewódzkie i uczestniczyli w Igrzyskach Ogólnopolskich LZS w Siedlcach.
Osiągnięcia medalowe naszych sportowców:
 Piłka nożna kobiet – I miejsce
 Piłka nożna mężczyzn – I miejsce
 Czwórbój władz samorządowych – III
miejsce

 Narty integracyjne mężczyzn – I miejsce
Nie ujęte w klasyfikacji zawody sprawnościowe z bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego miejsca I – Hubert Sobczuk w kategorii chłopców, III – Rafał Brud w kategorii
mężczyzn.
Andrzej Ostrowski
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• „ K U LT U R A W P I G U ŁC E ” • „ K U LT U R A W P I G U ŁC E ” •
W niedzielę 14 lipca br. Zwierzyniec rozbrzmiewał muzyką, pieśnią i przyśpiewkami ludowymi w wykonaniu zespołów śpiewaczych,
folklorystycznych, solistów, kapel ludowych, chórów z terenu powiatu zamojskiego. Ludowy Zespół Śpiewaczy pod kierownictwem
Pani Marii Smoląg i Pana Mirosława Radlińskiego reprezentował Gminę Sitno podczas XX edycji Zamojskich Dni Folkloru. Zespół
zaprezentował takie utwory jak: „Roztańczony maj”, „W ogródeczku pod okienkiem”.
W dniu 21 lipca 2019 roku odbył się „XXIX PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH”
w Krasnobrodzie pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko.
W przeglądzie brały udział orkiestry z Krasnobrodu, Sitna, Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego oraz z miejscowości Czemierniki-Radzyń Podlaski. Przegląd rozpoczął się przemarszem Orkiestr ulicami Krasnobrodu,
a następnie odbył się koncert na scenie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna
pod batutą Ryszarda Gryciaka wykonała następujące utwory: Marsz Brazylijski, polka „Stary Znany” (solo na tubie wykonał Marek Samulak) oraz rumba
Holiday in Rio.
Na zakończenie przeglądu Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko oraz
Burmistrz Krasnobrodu Pan Kazimierz Misztal wręczyli dyplomy, puchary
oraz nagrody przedstawicielom orkiestr biorących udział w przeglądzie.
23 sierpnia o godz. 16:00 na Rynku Wielkim w Zamościu rozpoczął się
„XIV Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Zamość 2019”.
W tegorocznej edycji cieszącej się popularnością imprezy wystąpili: Nieetatowa Orkiestra Wojskowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Jesteśmy
z Tobą – Bądź z nami” z Zamościa, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa,
która również na płycie Rynku Wielkiego zaprezentowała musztrę paradną.
Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie „Jesteśmy z tobą, bądź
z nami”, 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu oraz Zamojski Dom Kultury. Na zakończenie uroczystości prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew
Cholewa wraz z Kierownikiem 3 Klubu Zmechanizowanego Panią Agnieszką Biernacką wręczyli nagrody i pamiątkowe statuetki.
W dniu 18 sierpnia br. na dożynkach powiatowych w Starym Zamościu Gminę Sitno reprezentowali: Krzysztof Seń – Wójt Gminy Sitno wraz z Violettą Wiech – radną, sołtyską, członkinią KGW oraz delegacje wieńcowe: z Jarosławca pod kierownictwem Pani Wandy Wolanin i druga pod kierownictwem Pani Marii
Wojdy, z Janówki pod kierownictwem Pani
Anety Lupy oraz delegacja z Kolonii Sitno
pod kierownictwem Pani Marzeny Michałek.
Ponadto Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna
uświetniła muzycznie uroczysty przemarsz
oraz oprawę Mszy Św.
W kategorii wieńca tradycyjnego III miejsce zdobyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Jarosławcu z przewodniczącą Panią Wandą Wolanin. Gratulujemy!!!
26 września br. odbyła się lekcja biblioteczna
w grupie „Słoneczka” w Przedszkolu Samorządowym w Sitnie. Maluchy z ciekawością wysłuchały
opowiadania A. Sutiejewa pt. „Pod grzybem”. Z zainteresowaniem oglądały bogato ilustrowaną książkę pt. „Rok w lesie” oraz opowiadały o jesiennych
skarbach a następnie ze słonecznie uśmiechniętymi
buziami wykonały pracę plastyczną przedstawiającą muchomora. Na zakończenie pięknie zaśpiewały
piosenkę o jesieni.
Oprac. Agnieszka Grzesiuk
Tomasz Mazurek
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Wakacje z kulturą

Jak co roku w okresie wakacyjnym
dzieci z terenu naszej gminy mogły
uczestniczyć w zajęciach, które dodały do
letniego wypoczynku walory edukacyjne,
twórcze i integracyjne. Zajęcia zorganizowane w czterech placówkach odbywały
się w Centrum Kultury w Sitnie (17-23
lipca), Muzeum Pożarnictwa i Bibliotece
Filialnej w Cześnikach (15-19 lipca) oraz
Filii Bibliotecznej w Horyszowie Polskim
(22-26 lipca). Każdego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji: zajęcia sportowo-ruchowe, edukacyjne, kulinarne, plastyczne
oraz gry i zabawy. Zajęcia zorganizowane
w Cześnikach rozpoczęły się „dniem muzealnym”. Dzieci obejrzały dawny sprzęt
gaśniczy, a następnie w kilkuosobowych
grupach wykonały prace plastyczne o tematyce pożarniczej, którymi później ozdobiły ścianę muzeum.

Były „dni kulinarne”, które zgromadziły największą liczbę uczestników (28).
Najmłodsi kucharze i cukiernicy upiekli
pyszną pizzę, a także słodkie muffinki.
Przy ich ozdabianiu wykazali się wielką
kreatywnością, a także zdolnościami plastycznymi.
Kolejny dzień był „dniem planszówek”.
Dzięki jednemu z naszych mieszkańców,
Panu Mirkowi, który w swoich zbiorach
posiada wielką kolekcję gier planszowych,
dzieci mogły przeżyć emocje zdecydowanie większe niż przy grach komputerowych, bowiem gry planszowe są doskonałym sposobem spędzania wolnego
czasu, rozrywki, integracji. Są elementem
zdrowej rywalizacji, ucząc jednocześnie
przewidywania, podejmowania decyzji,
kalkulowania, a także sztuki wygrywania
i jeszcze trudniejszej przegrywania.

Nie zabrakło też zajęć związanych
tematycznie z wakacjami, bajkami, podróżami. Dzieci opowiadały o swoich wakacyjnych przygodach, podróżach oraz
marzeniach i w ten oto sposób narodził się
pomysł stworzenia „wyspy Minionków”.
Z papieru, styropianu, bibuły, plasteliny
powstały dwie piaskowe wyspy z palmami
zamieszkałe przez bohaterów bajki.
W filii bibliotecznej w Horyszowie Polskim codziennie grupa 10-14-osobowa
uczestniczyła w przygotowanych przez bibliotekarza warsztatach plastycznych, kulinarnych oraz grach i zabawach. Uczestnicy
zajęć wykorzystując makulaturę i szkło
w wyniku działań twórczych stworzyli
piękne prace plastyczne: papierowe sowy,
kolorowe dmuchawce, gąsienice na
klamerkach oraz roślinne lampiony.
Na wycieczce śladami dawnych
siedzib filii bibliotecznej w Horyszowie Polskim, dzieci zapoznały się z historią naszej placówki.
Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach
w Centrum Kultury miały okazję zwiedzić
Muzeum Wsi działające przy ODR Sitno
oraz uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich, podczas których poznały pracę
pszczelarza, dowiedziały się jak wybierany
jest miód z ula i do czego służą takie tajemnicze sprzęty, jak podkurzacz czy podkarmiaczka. Zapoznały się z organizacją życia
oraz podziałem ról w rodzinie pszczelej.
Wyjazd do Wioski Przygody „Frajda” w Bliżowie okazał się kolejnym ciekawym
punktem wakacyjnych zajęć. Przeróżne
gry, zabawy i konkurencje sportowe, wizyta w wiosce indian, w której można
było nauczyć się wzniecania ognia przy
pomocy krzemienia, piłowania pnia piłą
„twoja-moja”, wbijania gwoździ i strzelania
z łuku. Na znak przynależności do indiańskiego szczepu wszystkie twarze uczestników zostały pomalowane w barwne, symboliczne znaki. Jednak największą frajdą
okazał się wymagający terenowy tor przeszkód – czołganie, wspinanie, przejście po
belkach i równoważniach, linkach ułożonych jak pajęczyna, przejście po wiszącym
moście i siatce zawieszonej na drzewach.
Po tych atrakcjach jak przystało na praw-
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dziwą wieś należało wydoić krowę, wykonaną ze sztucznego tworzywa i wielkością
przypominającą prawdziwą. Krasula była
bardzo wyrozumiała i ze stoickim spokojem znosiła pierwsze próby dojenia.
Uroczyste zakończenie dnia odbyło
się przy grillu i wspólnym jedzeniu upieczonych kiełbasek, które po takim wysiłku
smakowały jak nigdy dotąd.
Kolejną atrakcją był wyjazd do zamojskiego kina na „Króla lwa” w nowej odsłonie.
Po 25 latach od premiery kultowej animacji
Jan Favreau ponownie zabrał naszych małych widzów na afrykańskie sawanny, przypominając równocześnie, że „Król lew” to
jedna z najpiękniejszych opowieści w dziejach kina dla małych i dużych.

Na naszych wakacyjnych zajęciach nie
brakowało również ogólnorozwojowych
ćwiczeń, zabaw na świeżym powietrzu,
a wszystko pod opieką naszych instruktorów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
akcji wakacyjnej, za ich zaangażowanie,
dobre zachowanie i pozytywną energię.

„Nie masz Pana nad Ułana”
O Arturze Brzozowskim mieszkańcu Horyszowa – Nowej
Kolonii i Ułana Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w Barwach
9 Pułku Ułanów Małopolskich w Zamościu pisałem już, lecz
warto podzielić się z mieszkańcami Naszej Gminy tegorocznymi osiągnięciami kawaleryjskimi, czy też jeździeckimi Artura, a mianowicie:
 pierwsze miejsce na 35-lecie Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,
 drugie miejsce w Pucharze Polski Militari,
 pierwsze miejsce na IV Memoriale Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszki”,
 pierwsze miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach
Niemiec w indywidualnej klasyfikacji Militari oraz 4 miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Wszystkie te osiągnięcia Artur zdobył na siwym ogierze
Czystej krwi Arabskiej o imieniu Context.
Na V Święcie Strzelca Konnego w Hrubieszowie Artur dosiadający Małopolską klacz „Historia” wygrał szablę i cały Memoriał.
Prócz zawodów kawaleryjskich Artur w parze ze swoim
tatą, brał udział w zawodach zaprzęgowych, gdzie nie mając
sobie równych wygrywali w Grabowcu, Sitnie i Urzędowie.
Patrząc na osiągnięcia Artura, śmiało można powiedzieć,
że jest jednym z najlepszych kawalerzystów w Polsce i nie tylko władających szablą i lancą.
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
Bergiel Daniel
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Podziękowania należą się również rodzicom, za zainteresowanie akcją oraz zaufanie, którym obdarzyli wszystkie nasze placówki, biorące w niej udział, powierzając
nam swoje pociechy.

Danuta Wrotniak
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• INFORMACJE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNE J •

Ustawa o ŚWIADCZENIU UZUPEŁNIAJĄCYM
dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
z dnia 31 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1622)

Świadczenia uzupełniające (500 plus) będą przysługiwały uprawnionym osobom
niepełnosprawnym od 1 października 2019 r. Wnioski rozpatrzą organy emerytalno-rentowe.
Świadczenie uzupełniające to nowy
typ pomocy skierowany do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma ono
na celu dodatkowe wsparcie finansowe
najbardziej potrzebujących ze względu na
zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy:
1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat
i których niezdolność do samodzielnej
egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej
niezdolności do służby i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, zwanym
dalej „osobami uprawnionymi”.
2. Świadczenie uzupełniające przysługuje
osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych
finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz
z kwotą wypłacaną przez zagraniczne
instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej przyznanej w okolicznościach,
o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-

ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730
i 752), zasiłku pielęgnacyjnego oraz
innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami
na podstawie odrębnych przepisów
przed dokonaniem odliczeń, potrąceń
i zmniejszeń, nie przekracza kwoty
1600 zł miesięcznie.
Do otrzymania świadczenia uzupełniającego konieczne będzie złożenie
wniosku. Osoby niepobierające świadczeń oraz otrzymujące zasiłki z pomocy
społecznej dokumenty będą składały do
ZUS-u. W pozostałych przypadkach wnioski będą składane do organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe
(np. do ZUS lub KRUS).
Wniosek będzie zawierał dane wnioskodawcy, inne informacje niezbędne do
ustalenia prawa do świadczeń, wskazanie
sposobu wypłaty wsparcia oraz podpis.
Do wniosku należy załączyć odpowiednie
orzeczenie potwierdzające niezdolność
do samodzielnej egzystencji, chyba że
organ już takim dysponuje. Osoby pobierające świadczenia zagraniczne powinny
dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokości,
wystawiony przez zagraniczną instytucję
właściwą do spraw emerytalno-rentowych. Niezbędnym załącznikiem będzie
również oświadczenie o nieposiadaniu
prawa do świadczeń pieniężnych finanso-

wanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takiego świadczenia
wraz ze wskazaniem jego nazwy, organu
przyznającego oraz wysokości. Organ
przyzna bądź odmówi przyznania pomocy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności
niezbędnej do wydania decyzji. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało
od miesiąca, w którym zostały spełnione
warunki wymagane do jego przyznania,
nie wcześniej jednak niż od miesiąca,
w którym zgłoszono wniosek.
Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie uprawnionej, która jest
tymczasowo aresztowana lub odbywa
karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem
osoby uprawnionej, która odbywa karę
pozbawienia wolności w systemie dozoru
elektronicznego.
Zgodnie z art. 26 ww. ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, osoby posiadające w tym dniu
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nieposiadające orzeczenia o niezdolności do samodzielnej
egzystencji mogą wystąpić z wnioskiem
o wydanie tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, jeżeli
jest spełniony warunek, o którym mowa
w art. 2 ust. 2. W przypadku wydania ww.
orzeczenia, świadczenie uzupełniające
przysługuje od miesiąca złożenia wniosku
o świadczenie uzupełniające, na zasadach
określonych w ustawie.
Barbara Tor

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sitnie realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Program jest skierowany do członków
rodzin lub opiekunów, którzy sprawują
bezpośrednią opiekę nad:
 dzieckiem z niepełnosprawnością,
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do:





konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

 dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są
całkowicie niesamodzielne lub nisko
funkcjonujące niekorzystające z innych form usług.
Opieka wytchnieniowa może odciążyć
opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im
wsparcia w wykonywaniu dodatkowych
obowiązków lub zapewnienia zastępstwa,

dzięki któremu opiekunowie zyskają czas
dla siebie.
Usługi opieki wytchnieniowej będą
realizowane w formie usług opiekuńczych
w domach osób niepełnosprawnych. Są
to usługi limitowane – limit wynosi 240
godzin na osobę do końca 2019 roku. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki
wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.
Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?
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1. Złożyć wypełniony wniosek (druki do
pobrania w GOPS lub ze strony internetowej http://www.gops-sitno.pl/)
2. Aby ocenić zarówno stan dziecka
z orzeczeniem o niepełnosprawności
i powyższymi wskazaniami, jak i osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie
z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu musi wypełnić „Kartę oceny
stanu pacjenta wg zmodyfikowanej

skali Barthel”. Jeśli wynik tego badania
wyniesie od 0-40 pkt., opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna
być przyznana opiekunowi dziecka lub
osoby z niepełnosprawnością.
Szczegółowe informacje na temat
Programu można uzyskać w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie,
pok. nr 18 lub pod numerem telefonu
84 611 26 02.
Barbara Tor

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz stypendia szkolne
W związku z realizacją ustaw przyznających ww. świadczenia przypominam
o obowiązku niezwłocznego zgłaszania
utraty i uzyskania dochodu mającego
wpływ na pobierane świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego. W przypadku, gdy członek rodziny utracił pracę w 2018 r. lub obecnym,
należy niezwłocznie dostarczyć świadectwo pracy. W przypadku podjęcia zatrudnienia członka rodziny wymienionego we
wniosku należy dostarczyć zaświadczenie
o kwocie uzyskanego dochodu z miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Systemy teleinformatyczne stosowane do realizacji świadczeń generują wszystkie okresy opłacania
składki zdrowotnej związane z zatrudnieniem, uzyskaniem zasiłku lub renty itp.
informacje.
Według definicji uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

•

 zakończeniem urlopu wychowawczego,
 uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej,
 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,
renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej
wykonywania po okresie zawieszenia
w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 uzyskaniem zasiłku chorobowego,
świadczenia rehabilitacyjnego lub
zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej,

OBWIESZCZENIE

•

Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w roku 2018 wyniósł 2715,00 zł.

•

 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego,
o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Niezwłoczne zgłoszenie dochodu uzyskanego spowoduje na bieżąco przeliczenie dochodu na członka rodziny. W przypadku przekroczenia dochodu nie będzie
powodowało konieczności zwrotu wypłaconego zasiłku.
Również w przypadku wyjazdu wnioskodawcy lub członka rodziny za granicę
należy niezwłocznie powiadomić Organ
wypłacający świadczenia.

Barbara Tor

Psycholog w Sitnie

•

Psycholog Pani Ewa Więckowska przyjmuje w dniach:
08.10.2019 r., 15.10.2019 r., 12.11.2019 r., 26.11.2019 r.,
03.12.2019 r., 10.12.2019 r.
w godzinach od 13.00 do 15.00
w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, pokój nr 6 na I piętrze.
Osoby, które chcą skorzystać z porady mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, tel. 84 611 26 02
w celu ustalenia terminu wizyty.
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„Jak blask słońca oświetla wnętrze komnaty,
tak nauka rozświetla umysł...”
Wang Chong









Zuzanna Bilska 5,25
Aleksandra Pysiewicz 5,0
Aleksandra Chwederowicz 5,0
Martyna Margol 5,21
Kaja Greszta 5,14
Karolina Martyniuk 5,14
Magdalena Kostrubiec 5,41

Szkoły Podstawowej w Kornelówce:
 Natalia Czajka 5,2
 Aleksandra Wachowska 5,0

Aż 42 uczniom z gminy Sitno przyznano stypendia Wójta Gminy Sitno. Odebrali
je wyłącznie ci, którzy w poprzednim roku
szkolnym uzyskali średnią ocen przynajmniej 5.0, ciesząc się przy tym bardzo dobrą oceną z zachowania. Są to uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjaliści, którzy uzyskali nie tylko odpowiednią średnią
ocen, ale również odnieśli sukcesy w konkursach i olimpiadach.
Dnia 25 lipca podczas obrad Sesji Rady
Gminy odbyła się pierwsza tura wręczenia stypendiów. Poniżej podajemy listę
uczniów, którzy w tym dniu otrzymali je
z rąk Wójta Pana Krzysztofa Senia:









Miłosz Karwina 5,0
Kinga Danielewicz 5,08
Aleksandra Lesiuk 5,0
Maja Ładnowska 5,08
Laura Nowak 5,08
Krystian Harczuk 5,25
Maja Baraś 5,0

Gimnazjum w Jarosławcu:
 Patrycja Adamczuk 5,20
 Joanna Marcola 5,07
 Kacper Namroży 5,33

Zespół Szkół w Sitnie:
 Kacper Dadia 5,27
 Nina Kostrubiec 5,0
 Emilia Dul 5,0

W kolejnym uroczystym wręczeniu
stypendiów naukowych, któremu przewodniczył Pan Wójt uczestniczyli również:
Przewodniczący Rady Gminy Władysław
Wydmański, radny Kamil Pyś oraz dyrektorki placówek. Wręczenie stypendiów odbyło
się 12 września w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie. Otrzymali je uczniowie ze:

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu:
 Oliwia Basaj 5,07
 Martyna Białkowska 5,14
 Aleksandra Filipiuk 5,5

Szkoły Podstawowej
w Horyszowie Polskim:
 Oliwia Hucz 5,09
 Grzegorz Tukiendorf 5,18

Szkoły Podstawowej w Cześnikach:
 Martyna Buda 5,2
 Jakub Kiryczuk 5,2
 Oliwia Łukaszczuk 5,0
 Artur Szykuła 5,0
 Gabriela Kiecak 5,1
 Martyna Szachnowska 5,0
 Wiktor Marczak 5,0
 Natalia Mazurek 5,1
 Andrzej Komarnicki 5,1
 Karolina Fedorczuk 5,1
 Wiktoria Bałuta 5,2
 Tymon Kalbarczyk 5,2
Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno:
 Zofia Sołodzińska 5,2
 Kacper Borowiec 5,19
 Dawid Seń 5,25
Warto zaznaczyć, że wsparcie z budżetu gminy trafia do młodzieży po wcześniejszym złożeniu wniosków dyrektorów
poszczególnych szkół.
Gratulujemy uczniom osiągniętych
wyników w nauce w roku szkolnym
2018/2019 i czekamy na kolejne sukcesy
w kolejnych latach nauki.
Joanna Dziuba
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• Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowsk iej w Jarosławcu •
Szkoła nasza wzbogaciła się o dwa interaktywne monitory Samsung zakupione
w ramach programu MEN „Aktywna Tablica”.

Szkolne Koło Caritas działa w naszej
szkole bardzo prężnie. W tym roku szkolnym uczniowie wzięli udział w akcji Caritas Polska „Rodzina – rodzinie”, która miała
miejsce w kościele pod wezwaniem Matki
Bożej Szkaplerznej w Łabuniach. Przygotowali oprawę liturgiczną Mszy Świętych
oraz kwestowali na rzecz Syrii. We wrześniu zbierali żywność w sklepie „Biedronka” przy ul. Lwowskiej. Opiekunem koła
jest P. Elżbieta Rząd.

Możemy pochwalić się nowym, pięknym wjazdem do szkoły i utwardzonym
parkingiem. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Sitno Krzysztofowi Seń, sołtysowi, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom wsi
Jarosławiec za przekazanie środków na
ten cel.

„Śmieciowa ewolucja”

– czyli gospodarka odpadami po nowemu
26 lipca 2019 r. Rada Gminy Sitno podjęła uchwałę w sprawie zmiany stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
– nowe stawki za odbiór odpadów obowiązują od 1 września bieżącego roku.
Po nowelizacji uchwały mieszkańcy
gminy, którzy segregują śmieci za ich odbiór zapłacą 8,50 zł miesięcznie od 1 osoby, natomiast Ci, którzy zdecydowali się
na nieselektywne gromadzenie odpadów
będą musieli liczyć się z 6 złotowym wzrostem opłaty miesięcznej przypadającej na
jedną osobę, bowiem po zmianie stawek
opłata ta wynosi 16 zł.
Zmiana stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie wiąże się
z koniecznością składania nowej deklaracji (tę musimy złożyć jedynie w przypadku

gdy zmianie ulegnie liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość).
Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty wskazanej
w zawiadomieniu o jej wysokości, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji.
Zmianie nie uległy także terminy opłat.
Od lipca 2019 r. istotną różnicę zauważymy w częstotliwości odbioru odpadów.
Odpady komunalne zmieszane (pojemniki) odbierane będą co 3 tygodnie.
Tworzywa sztuczne będą zabierane
co 2 miesiące, z kolei papier, szkło, metal,
a także opakowania wielomateriałowe zostaną od nas odebrane raz na kwartał.
Pozostałe odpady zbierane w sposób
selektywny (min. popiół i chemikalia),

a także inne odpady w tym wielkogabarytowe takie jak meble czy też zużyty sprzęt
elektroniczny należy osobiście dostarczyć
na PSZOK w Sitnie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 84 611 39 56.
Ponadto Gmina Sitno zamierza przystąpić do programu realizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej”.
Do końca bieżącego roku zostanie złożony odpowiedni wniosek. Po pozytywnym
rozpatrzeniu ww. wniosku zadanie to będzie realizowane w roku 2020.

Wioleta Kudełka
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• INFORMACJA • INFORMACJA • INFORMACJA • INFORMACJA •
Informujemy rolników, że w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 4 składane były
wnioski o zwrot podatku akcyzowego.
Do wniosku należało dołączyć faktury VAT za paliwo zakupione w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz oryginał zaświadczenia z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie od 1 do 31 października 2019 r.
Agnieszka Drozdowska

Z życia „Seniora +”

14 sierpnia do Dziennego Domu „Senior+” w Stanisławce przyjechała grupa
35 osób z zaprzyjaźnionego Dziennego
Domu Senior+ w Chodlu. Łącznie w tym
dniu w naszej placówce spotkało się 80
osób. Po małym poczęstunku, wszyscy
uczestnicy rozpoczęli zabawę taneczną
połączoną ze wspólnym śpiewaniem przebojów starych i tych nieco młodszych.
25 sierpnia jak co roku w rocznicę
ostatniej i największej bitwy kawaleryjskiej
w Europie, zwanej „Bitwą pod Komarowem”
odbyła się inscenizacja, podczas której
uczestnicy mogli przeżyć „żywą lekcję historii”. 99 lat temu polscy kawalerzyści stoczyli zwycięską bitwę z bolszewicką armią
Budionnego. Udział w tym historycznym
pokazie wzięli również seniorzy ze Stanisławki. Wszyscy byli bardzo zachwyceni
i zadowoleni z możliwości obejrzenia takiego widowiska. Niektórzy byli tam po raz
pierwszy, ale i nie ostatni, za rok bowiem
przypada 100. rocznica bitwy, na obchody
której pragną przybyć wszyscy pensjonariusze. Podczas zaplanowanych uroczystości nastąpi odsłonięcie pomnika Kawalerii
i Artylerii Konnej na słynnym wzgórzu 255,
między Wolicą Śniatycką, a Cześnikami.

Podczas sierpniowego wysypu grzybów, a trzeba podkreślić, że był wyjątkowo duży, Seniorzy postanowili odwiedzić
okoliczne lasy. Borowiki, kozaki, podgrzybki i zajączki szybko wypełniały kosze
grzybiarzy. Po tak udanym grzybobraniu
półki spiżarni zapełniły się po brzegi jesiennymi darami lasu.
W dniu 12 września Seniorzy wyjechali
na wycieczkę po malowniczym Roztoczu.
Na trasie autokarowej wędrówki znalazł

się w pierwszej kolejności Krasnobród,
a w nim Klasztor, w którym ks. Proboszcz
Eugeniusz Derdziuk odprawił Mszę Świętą
w intencji przybyłych Seniorów, opiekunów i założycieli oraz ich rodzin. Po zakończeniu Mszy Św. udaliśmy się na Drogę
Krzyżową, znajdującą się obok klasztoru.
W Majdanie Wielkim odwiedziliśmy twórcę ludowego Pana Mieczysława Portkę,
u którego podziwiać można było jak również kupić rzeźby z drewna. Następnym
przystankiem była Kaplica Świętego Rocha, gdzie nielicznym udało się obejść kapliczkę dookoła, by spełniło się pomyślane
życzenie. Od godziny 12.30 zwiedzaliśmy
Muzeum Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego, po czym było ognisko. Wycieczka
zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Browaru Zwierzyniec.

WWW.GMINA.SITNO.PL
22 września na placu szkolnym w Sitnie odbył się Ogólnopolski Finał Senioriady połączony z piknikiem rodzinnym. Nasi
Seniorzy wystąpili w jednej konkurencji
drużynowej, a mianowicie lepienia pierogów na czas. Z pośród 5 drużyn nasze Panie Seniorki występujące w składzie: Maria
Topolska, Krystyna Psiuk, Barbara Kulasza
i Jadwiga Kulawiak zajęły drugie miejsce
przygrywając z drużyną Janowa Lubelskiego tylko 7 pierogami. Po zakończeniu
kulinarnych zmagań pierogi zostały ugo-
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towane i rozdane uczestnikom pikniku.
Należy podkreślić, że Dzienny Dom Senio-
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ra z wielkim zapałem przygotowywał się
do finału Senioriady piekąc różnego rodzaju ciasta, lepiąc setki pierogów i przygotowując wiele innych smakowitości.
Wszystkich tych potraw można było skosztować w namiocie przygotowanym przez
nasze Seniorki i Seniorów, a że wszystkim
smakowało, świadczy fakt szybko znikających z talerzy, garnków i półmisków potraw.
Bergiel Daniel

Wypoczynek dzieci i młodzieży z parafii Horyszów Polski w Tatrach
Chociaż koniec wakacji kojarzy się z nieuchronnym powrotem do szkoły, jednak w parafii Horyszów Polski był to czas wspólnego wyjazdu w góry. W wypoczynku dofinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wzięło udział 50 osób. Głównym tematem kolejnych dni od 25 do 30 sierpnia były „spotkania”, a więc spotkanie z Bogiem, z przyrodą,
z drugim człowiekiem, a w końcu z sobą samym.
Pośród wielu pełnionych funkcji parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Horyszowie Polskim jest również ośrodkiem
formacyjno-wychowawczym dla kilkudziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży. Ministranci, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Szkolne Koła Caritas to
niektóre z form aktywności podejmowanych przez kapłanów w celu przybliżenia
młodych osób do Boga i do drugiego człowieka. Wspaniałą nagrodą i podsumowaniem formacji okazał się wspólny wyjazd
w Tatry. Jako wikariusz i jednocześnie
kierownik wypoczynku zaproponowałem
dzieciom i młodzieży temat wspólnych
rozważań „spotkania”. Być może największym problemem współczesnej młodzieży jest samotność i utrata umiejętności
budowania więzi międzyludzkich, stąd też
powinniśmy na nowo uczyć się spotkań.
Wypoczynek rozpoczął się 25 sierpnia
poranną mszą św., w której uczestniczyli również rodzice. Już podczas podróży
autokarem okazało się jak kreatywna jest
młodzież, która zaproponowała zabawę
w formie „Radia HP”, czyli „Radia Horyszów
Polski”. Najstarsze dziewczyny przeobraziły się w dziennikarki prowadzące audycję specjalnie dla całej grupy. Po zakwaterowaniu w miejscowości Murzasichle,
pierwszą górską atrakcją był wyjazd do
term w Bukowinie Tatrzańskiej. 26 sierpnia, w dniu Uroczystości Matki Boskiej
Częstochowskiej, turyści z Gminy Sitno
wyruszyli nad Morskie Oko. Warto nadmienić, że najmłodszym uczestnikiem wyjazdu była ośmioletnia dziewczynka, która
pokonała ponad 20-kilometrowy dystans.

Po południu nasza grupa uczestniczyła
w prelekcji „na wesoło” prowadzonej przez
pana Adama Gąsienicę. Dowiedzieliśmy
się m.in. skąd pochodzi nazwa „oscypek”
i wysłuchaliśmy gry na wielu regionalnych
instrumentach, takich jak na przykład kobza. W kolejnym dniu również wyruszyliśmy w góry, tym razem szlakiem w Dolinie Kościeliskiej. Największą atrakcją było
przejście przez jaskinię „Smocza Jama”.
Tego dnia zmęczenie dało już znać o sobie
i w środę postanowiliśmy po prostu odpocząć. Zwiedziliśmy więc Muzeum Tatrzańskie i odwiedziliśmy Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Byłem
bardzo szczęśliwy zgłaszając naszą grupę
w zakrystii. Księża pracujący w sanktuarium zapytali mnie: „Jak liczna jest grupa,
która z księdzem przyjechała?”. Odpowiedziałem „50 osób”. A wtedy kapłani okazali
zdziwienie i radość, że przyjechała aż tak

duża grupa. Pośród wielu atrakcji warto
wspomnieć i o tym, że uczestniczyliśmy
w zajęciach w stylu „szkoły przetrwania”.
Nasz opiekun i przewodnik, pan Andrzej
Łabędzki uczył nas rozpalać ognisko
z chipsów i prezentował szwedzkie ognisko, czyli takie, które można przenosić
w dłoniach. W programie wyjazdu znalazły
się oczywiście Krupówki i Gubałówka, termy w Szaflarach oraz spotkania, o których
przypominałem wygłaszając krótkie pogadanki. W piątek pożegnaliśmy góry, ale
czekał nas jeszcze deser – Energylandia,
czyli największy park rozrywki w Polsce.
Jeśli dzieci odczuwały w górach zmęczenie, to tu nawet o nim nie myślały.
W piątek wieczorem 30 sierpnia 2019 r.
szczęśliwie powróciliśmy do Horyszowa
Polskiego. Pragnę bardzo gorąco podziękować Panu Bogu za błogosławieństwo
w organizacji i przebiegu wypoczynku,
Księdzu Proboszczowi za pomoc w sprawach związanych z projektem, opiekunom
za ich bezinteresowną pracę, rodzicom
za zaufanie oraz dzieciom i młodzieży za
wspaniały czas, który (mam nadzieję) będziemy wspólnie pamiętać do końca życia.
Ks. Grzegorz Bartko

18

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

Święto chleba

Dożynki to jedna z najpiękniejszych, narodowych tradycji. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter Jednak tak dawniej, jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły
w naszych domach chleb.
Piękna pogoda i wspaniała atmosfera towarzyszyły tegorocznym dożynkom
gminno-parafialnym, które odbyły się
w niedzielę, 1 września w miejscowości
Cześniki. Główne obchody dożynkowe zainaugurował tradycyjny barwny korowód,
w którym reprezentacje poszczególnych
sołectw i delegacje KGW z naszej gminy
pokazały efekty swojej kilkutygodniowej
pracy – przepiękne wieńce dożynkowe.
Pochód prowadzony przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą pod batutą Pana Ryszarda Gryciaka, skierował swoje kroki przed
ołtarz polowy, gdzie ks. Marian Oszust
– proboszcz tutejszej parafii w asyście
ks. Krzysztofa Radyka – proboszcza Parafii Horyszów Polski i Wiesława Knapa
– proboszcza Parafii Jarosławiec odprawił dziękczynną Mszę Świętą. Przed nabożeństwem przybyłych gości powitał
Wójt Gminy Sitno, Krzysztof Seń. Podczas
Mszy Św. zgodnie z tradycją na ręce Wójta
i przybyłych księży złożony został bochen
chleba upieczony z mąki z tegorocznych
ziaren zbóż, który przekazany został przez
Starostów Dożynek – Panią Marię Kołtunowską oraz Pana Andrzeja Malowanego.
Po zakończonej Mszy Św. chleb pokrojono i poczęstowano uczestników uroczystości. Po części oficjalnej rozpoczęła się
część artystyczna, w której prezentowali
się: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna,
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sitno” pod
kierownictwem Pani Marii Smoląg i Pana
Mirosława Radlińskiego, Zespoły: „Daj to

Boży Dar

głośniej”, „Pozytywnie albo wcale”, „Pół na
Pół”, „Tex”. Gwiazdą tegorocznych dożynek
był Zespół „Cliver”.
Podczas dożynek na stoiskach swoje artystyczne talenty zaprezentowały
również nasze twórczynie ludowe, Panie:
Elżbieta Dudek, Agata Wierzbicka, Edyta
Jersak oraz Wanda Jersak. Z kolei Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie zaprezentował
na stoisku różne odmiany tegorocznych
zbóż. Na przygotowanych przez Panie
z KGW stoiskach można było skosztować
tradycyjnych regionalnych wypieków
i regionalnych potraw. Przepyszne przysmaki, pięknie przyozdobione stoiska,
namioty oblegane przez przybyłych gości to niewątpliwie wspaniała wizytówka
Naszej Gminy i jednocześnie chluba. Po
raz pierwszy swoje umiejętności kulinarne prezentowali uczestnicy Dziennego
Domu „Senior+” w Stanisławce. Ponadto było wiele atrakcji dla najmłodszych
uczestników uroczystości – czekały na
nich liczne zjeżdżalnie i dmuchańce. Na
tegorocznych dożynkach nie zabrakło
corocznego konkursu na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. Największe wrażenie
na członkach Komisji zrobiły wieńce z Janówki, Dziennego Domu „Senior+”, Kolonii
Cześniki zajmując kolejno I, II i III miejsce.
Wyróżnienie otrzymał wieniec z Wólki Horyszowskiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Sponsorom, którzy przyczynili się do tego,

Czołki

aby nasze wspólne święto było tak atrakcyjne.
Szczególne podziękowania
należą się firmom:
 Ekomega sp.j. Legieć, Małek;
 Infobit Rafał Stadnicki Usługi informatyczne;
 Euro-Car Sp. z o. o.
 Adamowi Strumidło „Zakład Ogólnobudowlany”;
 Sławomirowi Brańskiemu Mechanika
samochodowa;
 Dominice Witkowskiej – Prezes Stowarzyszenia LGD „Ziemia Zamojska”;
 Sławomirowi Wiśniewskiemu – Dyrektorowi Oddziału Powiatowego Banku
Spółdzielczego;
 Grażynie Naklickiej – Prezes OIL Cargo
Stacja Paliw Nowa Kolonia Horyszów
Polski;
 Jarosławowi Sobczukowi – przedstawicielowi firmy „Perfetti Van Melle Polska”;
 Janowi Węcławikowi – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe.
Dziękujemy też radnym Cześnik i Kolonii Cześniki, sołectwom Cześnik, które
podjęły się organizacji tej imprezy, Paniom
z KGW, strażakom, mieszkańcom oraz
pracownikom Urzędu Gminy i jednostek
podległych. Wszyscy stanęli na wysokości
zadania zapewniając mieszkańcom naszej
gminy niezwykle udane Święto Plonów.
Dziękujemy Paniom z 16 Kół Gospodyń
Wiejskich, Dziennego Domu „Senior”+
w Stanisławce, twórczyniom ludowym
oraz wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem włączyli się w kultywowanie
święta plonów. Mamy nadzieję, że tegoroczne płody rolne zapewnią dostatek na
wszystkich stołach w naszej gminie. Całe
wydarzenie można podsumować trzema
słowami: tradycja, radość i perfekcja, bowiem wszyscy organizatorzy w przygotowanie dożynek niewątpliwie włożyli całe
serce.
Agnieszka Grzesiuk
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Cześniki

Górna Kolonia Cześniki

Jarosławiec

Jarosławiec Dolny

Jarosławiec Górny

Karp

Kornelówka

Rozdoły

Kolonia Niewirków

Nowa Kolonia Horyszów Polski
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Stara Kolonia Horyszów Polski

Sołectwo Janówka

Sołectwo Kolonia Sitno

Sołectwo Horyszów Polski

Sołectwo Stabrów

Sołectwo Stanisławka

Sołectwo Wólka Horyszowska

Pracownicy Urzędu Gminy

Dzienny Dom Seniora

KGW Janówka
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KGW Jarosławiec (pod kierownictwem Pani Wojda)

KGW Jarosławiec (pod kierownictwem Pani Wolanin)

KGW Jarosławiec Górny

KGW Horyszów Polski

KGW Stabrów

KGW Stanisławka

KGW Sitno

KGW Kolonia Sitno

Zespół Śpiewaczy Sitno

Starostowie dożynek

21

22

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

Stoisko LODR

Gospodarze uroczystości

Wręczanie dożynkowych chlebów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sitno”

Podziękowania dla KGW

Podziękowanie dla Sołtysów

Twórczyni Ludowa E. Dudek odbiera podziękowanie

Zespół „Daj to głośniej”

Zespół „Pół na pół”
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Zespół „Pozytywnie albo wcale”

Zespół „Cliver”

Dożynkowa publiczność

Zespół „TEX”
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IX Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu

Gwarno i kolorowo zrobiło się już po
raz dziewiąty we wrześniowy weekend (14
– 15 wrzesień br.) w Licheniu Starym, a to
wszystko za sprawą Kół Gospodyń Wiejskich, które licznie zjechały z całej Polski.
Uczestniczki spędziły czas na wspólnej
modlitwie, śpiewie, konkursach i prezentacjach folkloru lokalnego. W niedzielę
o godzinie 11.00 Panie wyruszyły w barw-

nym korowodzie Kół Gospodyń Wiejskich,
by wziąć udział we Mszy Świętej w bazylice. W uroczystej Mszy Świętej w sumie
uczestniczyło ponad 5 tysięcy osób. Ks.
Kumala w homilii zwrócił się do uczestników pielgrzymki słowami:
– „Dziś Matka Boża widzi polskie gospodynie nie tylko te zrzeszone w kołach
gospodyń, ale także po prostu pracu-

jące w domach. Polskie gospodynie
w Domu Maryi Gospodyni (...). Dziś to
Matka Boża was tu zaprosiła (...). Istnienie kół jest nieocenione, współpracują ze szkołą, strażą, domem kultury,
Kościołem. Ożywiają i organizują życie
lokalnej społeczności, podtrzymując to,
co należy do jej tożsamości” – mówił
W ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i innych organizacji Kobiecych
uczestniczyła również reprezentacja Gminy Sitno. Panie z KGW Horyszów Polski na
to wydarzenie upiekły korowaja regionalnego złożonego w darze ofiarnym, który
zachwycił uczestniczących we Mszy Św.
Szczęśliwi, napełnieni duchem wiary, refleksji i optymizmu – mimo że już zaczął
się poniedziałek – bez zmęczenia wrócili
wszyscy szczęśliwie do swoich domów
z zapewnieniem, że w przyszłym roku spotkamy się znów, ale już na X Zjeździe Kół
Gospodyń Wiejskich.
Przepiękne miejsce, przepiękne chwile, wspaniali ludzie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji
wyjazdu – władzom gminnym, Paniom
z KGW, jak i tym którzy w tych dniach byli
razem z Nami.
Agnieszka Grzesiuk
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W 80. rocznicę bitwy pod Cześnikami

Aby dać świadectwo pamięci w niedzielę 22 września odbyły się gminne
uroczystości poświęcone tamtym wydarzeniom. Przed rozpoczęciem Mszy Św. odprawianej w intencji poległych, młodzież ze
Szkoły Podstawowej w Cześnikach przedstawiła krótki rys historyczny związany

„Niemiecka artyleria w Łabuniach ostrzeliwuje Cześniki”

21-22 września wchodząca w skład
Frontu Północnego (dowódca – generał
dywizji Stefan Dąb-Biernacki) 39 Dywizja
Piechoty (dowódca – generał brygady
Bruno Olbrycht), przebijając się z rejonu Krasnegostawu na południe, stoczyła
pod Cześnikami, bitwę z jednostkami
27. Dywizji Piechoty wchodzącej w skład
VII Korpusu Armijnego z 14 Armii niemieckiej. Po dwudniowych walkach
Niemcy wycofali się z zajmowanych pozycji celem przegrupowania do natarcia na główne siły Frontu Północnego.

Wspomnienia gen. Ducha (we wrześniu
1939 został mianowany dowódcą piechoty dywizyjnej 39 Dywizji Piechoty Rezerwowej, którą dowodził z uwagi na chorobę jej dowódcy gen. Brunona Olbrychta)
„Teraz ta wojna – opowiadał – jest wojną pięciu kontynentów i siedmiu mórz, jak
się o niej mówi. Wówczas była wojną samotnych Polaków. Od września 1939 roku od
zachodu parli na nas Niemcy, od wschodu
Rosjanie. My byliśmy w środku w Lubelszczyźnie; przedzieraliśmy się na południe.
W takich sytuacjach nie ma o co walczyć,
wtedy jednak wszystko było nam w głowie
tylko nie kapitulacja. Już to może wydać
się komuś niezrozumiałe, ale przecież tak
było. Tego dnia zdobyliśmy zapomnianą
przez Boga miejscowość pod nazwą Miasteczko. Leży ona na południowy wschód
od Zamościa. Zaraz wieczorem uderzyliśmy
na las, który zaczynał się na najwyższym
wzniesieniu okolicy. Powinienem powiedzieć – na skraj lasu, bo tylko tyle mogliśmy
dostrzec przed sobą. Z mapy wiedziałem, że
las schodzi lekką spadzizną na południe, ku
wsi Barchaczów. Ten Barchaczów utkwił mi
w głowie jak gwóźdź. Wraz z Barchaczowem
zdobywaliśmy drogi, zdobywaliśmy przejścia na Tomaszów Lubelski, na Krasnobród,
wszędzie, w świat...

z bitwą. Po Mszy Św. mieszkańcy, młodzież
szkolna, poczty sztandarowe, członkowie
OSP w Cześnikach udali się pod pomnik
ufundowany przez Społeczeństwo Gminy
w 47. rocznicę bitwy. Wieńce i znicze złożyli przedstawiciele władz Gminy: Wójt Pan
Krzysztof Seń, Przewodniczący Rady – Pan
Władysław Wydmański oraz uczniowie
tamtejszej Szkoły Podstawowej. Oddajemy
cześć Bohaterom i dziękujemy za to, że walczyli i oddali życie za wolność naszej OjczyDanuta Wrotniak
zny.
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„Seniorzy z pasją”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu oraz Polski Związek
Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zamościu,
współorganizator wydarzenia Światowy
Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość na
czele z jego Prezesem, a zarazem Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Panem Posłem Sławomirem Zawiślakiem, gospodarz Gminy
Sitno Pan Krzysztof Seń w ramach realizowanego projektu „Seniorzy z pasją” dofinansowanego ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej

Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019 zorganizowało 22 września br.
po raz pierwszy na terenie Gminy Sitno,
Senioriadę – imprezę będącą finalnym
podsumowaniem akcji w powiecie zamojskim połączoną z piknikiem rodzinnym. „Projekt koncentruje się na promocji
aktywności ruchowej i wszelkich innych
form jako podstawowego elementu profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w jego

wszystkich grupach wiekowych”. Podczas
spotkania seniorzy mieli również możliwość skorzystania z bezpłatnych porad
lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.
Korzystając z pięknej pogody uczestnicy
Senioriady biesiadowali przy smacznych
potrawach i wypiekach przygotowanych
przez Panie z KGW Sitno, rodziców dzieci
z Zespołu Szkół w Sitnie na terenie, którego odbywała się impreza, pensjonariuszy
Dziennego Domu „Senior+” w Stanisławce. Również gospodarze przygotowali
swoje stoisko serwując bezpłatnie kawę
i herbatę oraz obdarowując wszystkich
uczestników gadżetami promującymi naszą gminę. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą Pana
Tomasza Mazurka, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sitno” pod kierownictwem Pani
Marii Smoląg i Pana Mirosława Radlińskiego – oba Zespoły działają przy Centrum
Kultury w Sitnie. Na zakończenie odbyła
się zabawa taneczna. W myśl powiedzenia
„muzyka łączy pokolenia” przy dźwiękach
muzyki disco-polo zespołu Solaris bawili
się wszyscy przybyli goście w wieku od 0
do 100 lat.
Danuta Wrotniak
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Zmagania sportowe
W niedzielę 22 września 2019 r. Klub
Sportowy POTOK SITNO, na boisku w Sitnie zorganizował turniej piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Sitno
Władysława Wydmańskiego.
W szranki stanęły 4 drużyny oldbojów
z Cześnik, Horyszowa Starej Kolonii, Jarosławca i drużyna Samorządowców.
Rozgrywki przeprowadzono zgodnie
z zasadami gry w piłkę nożną, systemem
każdy z każdym. Zwyciężyła drużyna z Jarosławca. W skład zwycięskiego zespołu weszli: Andrzej Dybek, Paweł Małek,
Andrzej Jankowski, Mirosław Jankowski,
Tomasz Ożga, Daniel Łygas, Arkadiusz Rutkowski.
Poniżej szczegółowe wyniki turnieju:
 Jarosławiec – Cześniki (3:0)
 Samorządowcy – Horyszów St. Kolonia
(2:1)
 Jarosławiec – Samorządowcy (6:1)
 Horyszów St. Kolonia – Cześniki (0:6)

 Jarosławiec – Horyszów St. Kolonia
(8:2)
 Cześniki – Samorządowcy (4:1)
Po zakończonych zmaganiach dyplomy, medale i puchary wręczali Wójt Gminy
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Sitno Pan Krzysztof Seń i Przewodniczący
Rady Pan Władysław Wydmański. Zmagania sportowe zakończono przy wspólnym
grillu, gdzie już planowano następne spotkania.
Andrzej Ostrowski

„PIERWSZE CZYTANKI DLA...” PRZEDSZKOLAKA
– kolejna odsłona kampanii Mała książka – wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki
Każdy przedszkolak, który przyjdzie
z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla...”, przygotowaną specjalnie
przez Instytut Książki.
W ponad 5200 bibliotekach w całej
Polsce na dzieci w wieku 3-6 lat czeka
300 tysięcy wyjątkowych wyprawek
czytelniczych. To kolejny etap wielkiego
projektu bookstartowego „Mała książka – wielki człowiek”. Do tej pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpitalnych oddziałach położniczych oraz
trzylatki, teraz wyprawki trafią także do
wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwinięcie programu prowadzonego od 2017 roku. Wówczas Instytut
Książki rozpoczął dystrybucję wyprawek
czytelniczych dla noworodków w szpitalach. Do połowy 2019 roku przekazano
ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bibliotekach, biorących udział w programie, na
młodych czytelników czeka wyjątkowy

prezent – książka „Pierwsze czytanki
dla...”, dostosowana pod względem formy
i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla
najmłodszych.
W starannie dobranym zestawie
utworów wybitnych polskich poetów
i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.
W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską.
W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam
Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek,
Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan
Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy
tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy
tym pociągający i pobudzający dziecięcą
ciekawość. Całość została wzbogacona
znakomitymi ilustracjami artysty Józefa
Wilkonia.
W wyprawce dzieci otrzymają także
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizy-

tę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem,
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice i opiekunowie
– przygotowana dla nich broszura informacyjna „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” przypomni
o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich
dziecka oraz o korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania biblioteki. Celem
projektu „Mała książka – wielki człowiek”
jest systemowa poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez skoordynowane,
wieloletnie działania na rzecz promocji,
edukacji czytelniczej oraz kształtowania
nawyku obcowania z książką od najmłodszych lat. Projekt ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza
udostępnianiem księgozbiorów, pełnią
również funkcję nowoczesnych centrów
kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako
miejsce będące ciekawą alternatywą dla
telewizji i komputera. „Te działania mają
charakter kompleksowy i są niezbędne do
tego, by w obszarze czytelnictwa w Polsce
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zaszły nie tylko zmiany znaczące, ale przede
wszystkim trwałe.” – mówi prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. „Mamy świadomość,
że jest to inwestycja w przyszłość dzieci, ich
zawodowy sukces oraz dobre relacje rodzinne i społeczne. Czytelnictwo to rozwój człowieka – obywatela, absolutnie kluczowy
obszar i misja polskiego państwa, wymagająca szczególnej uwagi i świadomego działania.” – dodaje Piotr Gliński.
Jesienią przekaz akcji wzmocni kampania telewizyjna i radiowa oraz promocja

w Internecie i mediach społecznościowych, z udziałem pary aktorów Tamary
Arciuch i Bartłomieja Kasprzykowskiego,
prywatnie rodziców, którzy świadomie
wychowują swoje pociechy w duchu zamiłowania do książek.
Jednocześnie dzięki ekspozycji informacji na nośnikach outdoorowych,
kampania będzie widoczna w przestrzeni
publicznej w wielu polskich miastach. Aktywna jest również dedykowana strona internetowa www.wielki-czlowiek.pl, a także prężnie działająca grupa facebookowa.

Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”
„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę
domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens” K. Makuszyński „Szanowni rodzice czytając
dziecku, wspólnie śmiejemy się i wzruszamy, odbywamy podróże do pozaziemskich krain
i wspólnie przyglądamy się przygodom ludzi, zwierząt, przedmiotów i ożywionych zabawek. Budujemy najsilniejsze więzi, najdoskonalszą i najtrwalszą ze wspólnot. Chwile lektury to niezapomniane okruchy domowego szczęścia” (fragment pochodzi z książki „Książką
połączeni”) Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że miłość do książek jest prezentem na całe życie!
Dlatego czytajcie Swoim dzieciom codziennie, odwiedzajcie biblioteki – warto.

O złotopiórym gołębiu (Baśń białoruska)
Bohaterem opowieści jest chłopak
imieniem Janko, jedyny syn biednej wdowy. Gdy tylko ukończył osiemnaście lat, wyruszył w świat szukać chleba. Dotarł niebawem do gęstego lasu, w którym błąkał się
przez dwa dni i dwie noce, nie widząc jego
końca. Dopiero trzeciego dnia ujrzał wśród
drzew domek z małym okienkiem. Wszedł
zgłodniały do środka, a tam przy stole siedział starzec z bardzo długą, siwą brodą.
Janko pozostał na służbie u staruszka przez
cały rok, a na koniec poszli razem do lochu,
gdzie spośród skrzyń pełnych złota i srebra,
chłopak mógł wybrać swoje wynagrodzenie. Potem poszli jeszcze nad staw i gdy starzec zagrał na fujarce, przyleciał do niego
biały gołąbek z trzema złotymi piórami. Następnie przekazał chłopakowi ptaka, dodając, że jest to zaklęta przez niego dziewczyna, którą celowo zamienił w gołębia, gdyż
prześladuje ją straszny smok. Następnie
nakazał mu wrócić z gołębicą do domu,
a na miejscu już wyrwać złote pióra, gdyż
wtedy czar pryśnie, a dziewczyna zostanie
jego żoną. Zarazem, przestrzegł go, aby
bardzo dokładnie ukrył złote pióra, aby nikt
nie dowiedział się o ich istnieniu. I tak, razem z gołębicą oraz skrzynią pełną bogactw, dotarł Janko szczęśliwie do domu.
Następnie wyrwał trzy złote pióra, które

ukrył w jednej z komnat pięknej rezydencji,
jaką później wybudował, a ptak stał się
piękną dziewczyną. Wkrótce wzięli ślub
i żyli szczęśliwie, aż do momentu, gdy matka przypadkiem znalazła trzy pióra i oddała
je nieświadomie synowej, aby wpięła sobie
je we włosy. W momencie gdy dziewczyna
dotknęła piór, zamieniła się znów w gołąbka i wyleciała przez okno. Zrozpaczony Janko żałował, że nie wtajemniczył matki
w sprawę, gdyż teraz będzie musiał szukać
ukochanej po całym świecie. Błądził długo
po lasach, polach i górach, w poszukiwaniu
choćby śladów ukochanej, aż dotarł do chaty dobrego starca, błagając go o pomoc.
Staruszek wiedział już co się stało, ale postanowił pomóc chłopakowi, pomimo wielkich niebezpieczeństw, jakie będą na niego
czyhać. Wyjawił mu, że jego żona żyje teraz
o sto mil stąd w pałacu o złotym dachu i tylko na kilka godzin dziennie przybiera ludzką postać. Następnie zagrał na fujarce i zjawił się wspaniały rumak, który miał zawieźć
Janko do celu. Popędzili jak wicher i lada
chwila znaleźli się u stóp pałacu. W ogrodzie Janko ujrzał swoją żonę, jak siedziała
w altance ze złotymi piórami we włosach
i przędła złote nitki. Podbiegł do niej i wyrwał pechowe pióra, a ona rzuciła mu się
z radości w ramiona. Zamieszkali razem
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Pełna lista bibliotek biorących udział
w projekcie dostępna jest na stronie www.
wielki-czlowiek.pl
Nasze biblioteki również przystąpiły
do tej akcji obejmując zgodnie z założeniami projektu dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Serdecznie zapraszamy rodziców
i ich pociechy do wzięcia udziału w tym
przedsięwzięciu, które nic nie kosztuje,
a po latach w dorosłym życiu przyniesie
Państwa dzieciom same korzyści.

w pałacu i gdy pewnego dnia Złotopióra
oprowadzała go po komnatach, zakazała
zaglądać do jednej z nich. Pewnego dnia
dziewczyna wybrała się ze swoimi towarzyszkami nad wybrzeże, aby zażyć morskiej kąpieli. Samotny chłopak chodził po
zamku, aż dotarł do zamkniętej na klucz
zakazanej komnaty. Uległ pokusie ciekawości i niepomny przestrogi ukochanej,
wszedł do środka. Zobaczył pokój bez
okien, gdzie pośrodku stało ogromne krzesło, a na nim karzełek. Wysoko ponad jego
głową wisiały, na złotych łańcuchach trzy
dzbanki z wodą. Tajemniczy karzeł poprosił
Janka, aby podawał mu po kolei trzy dzbanki, a on bezwiednie spełniał jego prośby.
Gdy tylko karzeł opróżnił zawartość trzeciego naczynia, przemienił się w straszliwego
olbrzyma, gdyż napoił się wodą siły. Chłopak okropnie się przeraził, ale nie zdążył
nawet krzyknąć, gdy cały zamek zadrżał,
a potem zniknął. Gdy siedział na trawie
i rozmyślał nad swoim nieszczęściem, usłyszał rżenie znajomego rumaka. Koń poinformował go, że jego ukochana została
uprowadzona przez olbrzyma za siódmą
górę i siódmą rzekę, do lochów pałacu
o bursztynowym dachu. Pognali od razu na
miejsce, a chłopak bez strachu, wkroczył na
zamkowy dziedziniec. Nagle dobiegł go cichy śpiew ukochanej, dobywający się jakby
spod ziemi. Wejścia do lochów strzegły jednak potężne kraty i chłopak nie wiedział,
w jaki sposób je sforsować. Wtedy z pomocą przyszedł znów wierny wierzchowiec,
który polecił mu udać się do gniazda
kruków, aby za jego rekomendacją, wydały
mu trzy czarne pióra. Gdy wrócił z udanej
misji, stanął przez kratami i za dotykiem
pióra najmłodszego kruka, pokonał przeszkodę. Następnie użył dwóch kolejnych
piór, aby pokonać drugie i trzecie wrota, aż
dotarł do izby ze Złotopiórą. Gdy już mieli
wspólnie opuścić pałac, drogę zastąpił im
zły olbrzym. Stwór darował życie chłopakowi, gdyż pamiętał, że podał mu wodę siły,
przestrzegł jednak, aby nie pojawiał się wię-
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cej w jego domu, gdyż spotka go śmierć.
Dziewczynie nakazał za to wracać do lochu,
a gdy Janko zaprotestował i chciał się rzucić
na olbrzyma, rozległ się huk, ciemność, pałac znikł, a chłopak znalazł się pośrodku
lasu. I tym razem usłyszał rżenie wiernego
konia, który powiedział mu, że jego żona
znajduje się teraz w pałacu o błękitnym dachu. On sam jednak, nie miał tyle sił, aby go
tam zawieźć. Nakazał mu jednak wstąpić na
służbę u mieszkającej nieopodal Baby Jagi,
która każe mu pilnować dwunastu koni. Zarazem, przestrzegał go solennie, aby jadł
tylko w domu, a nie dotykał tego, co Baba
Jaga przyszykuje mu w drogę na pastwisko,
gdyż zaśnie w polu, konie się rozbiegną,
a on będzie zgubiony. Gdy zakończy pomyślnie służbę, powinien poprosić Babę
Jagę o najmniejszego i najbardziej lichego
konika, który zawiezie go do pałacu. Wierny
rumak znikł, a Janko ruszył borem do chatki
Baby Jagi. Po drodze zobaczył rozpiętą pajęczą sieć, z której niepozorna muszka próbowała się uwolnić i uratować przed nadchodzącym pająkiem. Chłopak oswobodził
owada, a ona przekazała mu swoje skrzydełko na drogę, z obietnicą, że przyjdzie mu
z pomocą, gdy wpadnie w kłopoty. Potem
uratował z potrzasku młodego wilczka, który w ramach wdzięczności, kazał wyrwać
sobie jeden włos z sierści i obiecał pomoc
w nieszczęściu. W końcu dotarł nad morze,
za którym żyła Baba Jaga. Na nadmorskim
piasku spostrzegł olbrzymiego raka, który
leżał na grzbiecie i nie mógł się odwrócić.
Pomógł mu w biedzie, a skorupiak w ramach podziękowań zwołał wszystkie morskie raki, które zbudowały dla Janka długi
most, po którym mógł przejść na drugi
brzeg. Na koniec jeden z nich zapewnił go,
że wdzięczność raków trwa długo i może
liczyć na ich pomoc. Chłopak odnalazł domek Baby Jagi, a ta przyjęła go na służbę do
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pilnowania koni, pod warunkiem, że nie
zgubi choćby jednej sztuki. Następnego
dnia pracodawczyni dała mu na drogę kawałek chleba, on jednak pomny przestrogi,
rzucił pajdę w trawę. Później jednak dopadł
go głód i zjadł zakazane pieczywo, po czym
natychmiast usnął. Gdy się ocknął, na pastwisku nie było ani jednego zwierzęcia,
więc wezwał na pomoc muszkę. Po chwili
wokół niego zjawiły się całe roje much, które poleciały na poszukiwania zaginionych
wierzchowców. Znalazły je wszystkie w dalekiej dolinie i tak brzęczały im nad uszami,
obsiadały, aż zmusiły zwierzęta do ucieczki,
a wtedy zagnały je z powrotem na pastwisko. Gdy wrócił wieczorem do domu, Baba
Jaga policzyła dokładnie wszystkie konie
i pochwaliła go za dobrą pracę. Kolejnego
dnia sytuacja się powtórzyła, tym razem
jednak, aby nie ulec pokusie, Janko zakopał
chleb pod drzewem. Głód był jednak silniejszy i tym razem musiał wezwać wilczka
na pomoc. Wraz ze zwierzęciem przybyło
całe wilcze stado, które odnalazło zaginione konie i przygnało je na pastwisko. Gdy
trzeciego dnia wybierał się pastwisko, chleb
od Baby Jagi pokruszył i porozrzucał po całej łące, ale i tym razem nie pokonał uczucia
przejmującego głodu. Poszedł szukać zaginionego stada, aż zauważył, że kąpią się
daleko od morskiego brzegu. Wtedy po raz
drugi z pomocą przyszedł mu rak, który
wraz z gromadą swoich braci, szczypiąc konie w pęciny, zagnał je pod opiekę pasterza.
Baba Jaga zadowolona z pracy Janka, pozwoliła wybrać mu dowolnego konia w nagrodę, ale gdy poprosił o chudego i mizernego kasztanka, chciała dać mu
najpiękniejszego ogiera w stadzie. On jednak, pomimo kolejnych propozycji, twardo
obstawał przy swoim wyborze. Oddała mu
więc mizernego konika, dodając jeszcze
złotą uzdę, po czym wróciła do domu. Gdy
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chłopak dosiadł zwierzęcia, ono przemówiło do niego, aby poszedł do pobliskiego
gaju, gdzie na drzewie wisi rzemienna
uzda. Miał ją założyć zamiast złotej uzdy,
którą przebiegła czarownica dała chłopakowi na jego zgubę. Gdy tylko Janko spełnił
jego prośbę, chuda szkapina zamieniła się
we wspaniałego, skrzydlatego rumaka. Od
razu pomknęli do pałacu o błękitnym dachu. Tymczasem pod budynkiem przesiadywały dwa białe gołębie, które widząc
jeźdźca na skrzydlatym rumaku, przekazały
mu, aby wyrwał jedno pióro z lewego
skrzydła swego wierzchowca i dotknął nim
czoła olbrzyma. Jeśli uda mu się tego dokonać, olbrzym przepadnie na zawsze. Tak też
się stało, a Janko wraz ze Złotopiórą, powrócił do domu na grzbiecie skrzydlatego konia. Powitała ich zapłakana matka, która
ukryła trzy złote gołębie pióra na samym
dnie starej skrzyni. Odtąd żyli już spokojnie
i szczęśliwie.
Historia uzmysławia, jak bardzo daleka
i trudna może być droga do realizacji celu.
W zasadzie można powiedzieć, że bohater
bajki, poprzez swoją niefrasobliwość i niekonsekwencję, nagminnie ją sobie wydłużał. Wpierw nie zaufał własnej matce i nie
wtajemniczył ją w sprawę ukrytych trzech
złotych piór. Potem, nurtująca ciekawość
wzięła górę, gdy otwarł zakazaną komnatę, a potem bezmyślnie pomógł groźnemu olbrzymowi. Nie starał się poszukać
alternatywy dla zatrutego prowiantu, jaki
przekazywała mu czarownica. W zasadzie,
gdyby nie wdzięczność zwierząt, które
uratował oraz dobra wola staruszka i wiernego rumaka, przepadłby przy każdej
próbie. Historia uczy zatem, że samodzielne i krytyczne myślenie, sprzyja unikaniu
oczywistych zagrożeń, natomiast dobre
uczynki tworzą więź przyjaźni, która powinna zaprocentować w przyszłości.

Fundusz Dróg Samorządowych – prace rozpoczęte
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych we wrześniu br. Powiat Zamojski
ze współfinansowaniem Gminy Sitno rozpoczął przebudowę dróg powiatowych
nr 3244L oraz 3241L (od Kościoła Parafialnego w Czołkach przez Kornelówkę, Kolonię Sitno, Janówkę i Rozdoły) o łącznej
długości ponad 10 km. W ramach przewidzianych prac wykonane są obecnie
nowe warstwy bitumiczne. Odtworzenie,
oczyszczenie rowów, poboczy, przepustów, zjazdów, peronów na przystankach
autobusowych oraz oznakowanie wyko-

nane zostanie w przyszłym roku. Obecnie
na przebudowanej trasie zastosowano
ograniczenie prędkości do 30 km/h, prosząc o zachowanie ostrożności!
Trwają również prace na naszych
drogach gminnych tj.: przebudowa dróg
gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Jarosławiec oraz
remont odcinka drogi gminnej nr 110706L
w miejscowości Stabrów. W najbliższym
czasie te prace zostaną ukończone i powyższe drogi zostaną oddane do użytku.
Krzysztof Maluga
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Kącik z przepisami
Ser Gruziński

Przeplataniec
drobiowo-warzywny

Składniki:
2 kostki sera białego półtłustego
Zalewa:
1 łyżka soli
8 łyżek sosu sojowego ciemnego
1litr wody
Wszystko razem mieszamy. Ser kroimy w kostkę o wielkości ptasiego mleczka zalewamy wszystko i zostawiamy na 24 godziny.
Na drugi dzień odsączamy i układamy na półmisku i zalewamy
sosem, ozdabiamy górę tak jak poniżej.
Sos:
4 łyżki śmietany
4 łyżki majonezu
2 łyżki sosu sojowego ciemnego
4 ząbki czosnku
Na wierzch cebula czerwona w kostkę, natka pietruszki, ogórki
kiszone w kostkę.
KGW Janówka

Ciasto:
2 szkl. mąki
3 dkg drożdży
1 łyżka cukru
szczypta soli
1/3 szkl. wody
1/3 szkl. mleka
1/4 szkl. piwa
1 łyżka oleju
1 jajko
Wodę oraz mleko przegotować i ostudzić. Oprócz mąki wszystkie składniki wymieszać, następnie dodać mąkę i zagnieść ciasto.
Farsz:
50 dkg warzyw na patelnię
50 dkg piersi z kurczaka
przyprawa do gyrosa
Filet pokroić w kostkę i usmażyć z przyprawą, dodać warzywa
i smażyć do miękkości. Ciasto rozwałkować w prostokąt, położyć
w blaszce, naciąć brzegi. Środek ciasta posmarować przecierem
pomidorowym i ketchupem. Na środek ciasta położyć farsz i zaplatać naciętymi brzegami. Wierzch posmarować jajkiem. Piec
w nagrzanym piekarniku 220OC około 12-15 minut.
KGW Jarosławiec Górny

Nie tylko wiedza,

czyli o wrześniowych aktywnościach w Zespole Szkół w Sitnie
„Narodowe Czytanie Nowel” zjednoczyło
słuchaczy literatury polskiej, „Turniej Piłki Nożnej” propagował zdrowy styl życia,
„Seniorada” połączyła osoby młodsze ze
starszymi wspólną aktywnością, realizacja programów edukacyjnych wzmocniła wszechstronny rozwój uczniów.
Zespół Szkół w Sitnie to instytucja, której ambicją jest otwartość na potrzeby
uczniów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, staramy się je spełniać
w myśl zasady „każde dziecko jest wyjątkowe”. Dlatego też wspieramy uczniów

w rozwoju ku dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i społecznej. Od
września wzbogaciliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych, uwzględniając predyspozycje uczniów.
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Uczniowie: Nina Kostrubiec, Patrycja Ambroż, Julia Bohacz, Anna
Gil, Anna Sprysak, Martyna Szachnowska,
Dawid Dąbkowski, Kacper Gil, Kacper Dadia, Kacper Popławski, Emilia Dul, Maja
Monastyrska, Justyna Gil, odczytali wy-

brane (pod okiem p. Dyrektor Moniki Duras i p. Katarzyny Barwińskiej) fragmenty
nowel prezentujących z jednej strony odległe, dla młodych ludzi, realia społeczne
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oraz uczące wrażliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka – z drugiej.
Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej wraz z p. Joanna Pakułą i p. Martą
Szykułą, udali się na wycieczkę edukacyjną do Lublina, by uczestniczyć w pokazach chemicznych i fizycznych na UMCS
w Lublinie. Na wydziale chemii wiele się
działo – wybuchało, strzelało i co chwilę
zadziwiało... Później odbyły się pokazy
fizyczne, gdzie demonstrowane były doświadczenia z działów: ruch obrotowy,
fale, prąd elektryczny.
22 września na terenie naszej szkoły odbyło się niecodzienne spotkanie pokoleń
połączone wspólną aktywnością „Senioriada”. W programie spotkania integrującego pokolenia nie zabrakło występu artystycznego uczniów Szkoły Podstawowej
(przygotowanych przez p. Dyrektor Monikę Duras, p. Jolantę Polską i p. Katarzynę Barwińską) i dzieci z Przedszkola (pod
opieką pań: Mary Szarafin, Ewy Omańskiej,
Dominiki Żuk i Moniki Ostasz).

25 września br. na boisku sportowym
w Sitnie rozegrano Gminny Turniej Piłki
Nożnej w ramach programu „Twoje Zdrowie – Czas na Ruch” – dofinansowanego
przez Fundację Santander Bank Polska
S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego
W turnieju, przeprowadzonym przez p.
Andrzeja Ostrowskiego, rywalizowały 4
drużyny mieszane z klas piątych i młodsi ze szkół w Jarosławcu i Sitnie. Wyniki
zawodów: I miejsce – Jarosławiec „Czerwoni”, II miejsce – Jarosławiec „Zieloni”, III
miejsce – Sitno „Żółci”, IV miejsce – Sitno
„Niebiescy”. Po zakończeniu turnieju drużyny otrzymały dyplomy i piłki dla szkół.
Tradycyjnie we wrześniu świętowaliśmy
Dzień Chłopaka. Piosenki dla kolegów, ży-
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sy koncertowej „Męskiego Grania” dziewczynki zaprezentowały modę chłopięcą,
która może być także inspiracją dla panów
pracujących w szkole. Kreacje okazjonalne, codzienne i wieczorowe urzekały
oryginalnością, a subtelne dodatki (np.
słoma, poduszka, krawat) podkreśliły wysoką jakość pokazu. Po części oficjalnej
i życzeniach Pani Dyrektor odbyły się klasowe spotkania, podczas których chłopcy
otrzymali upominki. Niesamowita atmosfera, wyjątkowe występy w pięknej scenerii, oryginalne życzenia – to zasługa dziewczynek, przygotowanych przez p. Elżbietę
Sagucką i p. Barbarę Rozkres.
We wrześniu uczniowie naszej szkoły (z opiekunem p. Barbarą Ostapińską)
przystąpili do III edycji ogólnopolskiego
programu „Tradycyjny Sad”. Aktualnym
zadaniem, w ramach projektu, jest inwentaryzacja starych odmian drzew w naszym
środowisku. Uczniowie klasy V zaangażowali się w poszukiwanie starych odmian,
wykonywali wspólnie z rodzicami i dziadkami pomiary drzew.
Aktywność w działaniu, zaangażowanie w realizację realnych planów, dbanie
o przyjazną atmosferę – to cele na kolejne
miesiące roku szkolnego 2019/ 2020.
Zespół ds. Promocji Szkoły

czenia dla wszystkich chłopaków, prezentacja multimedialna męskich osobowości
naszej szkoły – to atrakcje przygotowane
przez uczennice S.P. Przy utworach z tra-

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Reszczyńska Stanisława
Leśniak Jadwiga
Szczypa Marian
Gałka Alfred
Szachnowski Bolesław
Łygas Maciej
Łój Wienisława
Basaj Zdzisław
Ziemińska Maria
Łuczak Wiesław
Owerko Zbigniew
Kowal Lucyna
Frańczak Czesław
Niedźwiedź Maja

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lat 90, zmarła 01.07.2019 r.
lat 61, zmarła 02.07.2019 r.
lat 92, zmarł 08.07.2019 r.
lat 79, zmarł 14.07.2019 r.
lat 91, zmarł 15.07.2019 r.
lat 60, zmarł 15.07.2019 r.
lat 82, zmarła 18.07.2019 r.
lat 65, zmarł 20.07.2019 r.
lat 88, zmarła 12.08.2019 r.
lat 65, zmarł 01.09.2019 r.
lat 74, zmarł 12.09.2019 r.
lat 63, zmarła 22.09.2019 r.
lat 73, zmarł 23.09.2019 r.
2 miesiące, zmarła 27.09.2019 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

„Śmierć boli nie tylko tych,
którzy odchodzą,
lecz i tych co wśród żywych
pozostają”
Panu Kajetanowi Protasowi
Wyrazy głębokiego współczucia,
żalu,
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci teściowej

Śp. Wienisławy Łój
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu
Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sitnie
Radni, Sołtysi, oraz Zarząd
i jednostki OSP z terenu Gminy
Sitno
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Złote Gody 2020
Wójt Gminy Sitno zaprasza wszystkie pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński
w latach 1969-1970, będące stałymi mieszkańcami naszej gminy o zgłaszanie się do
Urzędu Stanu Cywilnego w Sitnie, pokój nr 1, tel. 84 611 23 04, celem potwierdzenia
chęci uczestniczenia w uroczystości odznaczenia medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.
Po otrzymaniu od Państwa zgłoszeń wystąpię do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o nadanie odznaczeń, planowany termin uroczystości jesień 2020 roku.
Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń

Zgłoszenia należy
dokonać w terminie
do 29 lutego 2020 roku.

