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Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy

Władysław Wydmański

Krzysztof Seń

Boże Narodzenie to niezwykły czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem.
Niech zatem te Święta będą niezapomnianym czasem,
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech będą przeżyte
w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół oraz bliskich nam osób.
Życzymy nadziei na lepsze jutro, odpoczynku, nabrania dystansu do tego
co wokół, chwil roziskrzonych kolędą i napełnionych wspomnieniami.
Niech Nowy Rok 2020 będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!
Życzy redakcja wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
GOPS-u i Centrum Kultury z Biblioteką

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych spokojem, radością, miłością i ciepłem rodzinnym,
a w Nowym 2020 roku wiele pięknych
i szczęśliwych dni oraz pełnej realizacji
wszelkich planów i najskrytszych marzeń
w życiu zawodowym i osobistym życzy
Kajetan Protas
Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP w Sitnie
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XIV sesji Rady Gminy VIII
kadencji odbyły się 22 października
2019 r. Na sesji Radni podjęli następującą uchwałę:
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2019 -2026.
XV sesja Rady Gminy odbyła się 15
listopada 2019 r. Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
 w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy
stacji bazowej telefonii komórkowej
P4 nr ZAM 5510A wraz z wewnętrzną
linią zasilającą;

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na
rok 2020;
 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na
terenie gminy Sitno na 2020 rok;
 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;
 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sitno;

 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska oraz
ustalenia jej składu osobowego;
 w sprawie akceptacji wprowadzenia
bezpłatnej komunikacji gminnej na
terenie gminy Sitno;
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2019 – 2026;
 w spawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym
Sitno.
Krzysztof Prokopowicz

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego

Gminy Sitno Krzysztof Seń, Przewodniczą-

skich itp. Po przedstawieniu przez Wójta

2014 r. o funduszu sołeckim oraz Uchwa-

cy Rady Gminy Sitno Władysław Wydmań-

Gminy Sitno sprawozdania, mieszkańcy

łą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Sitno z dnia

ski i Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy,

przystępowali do głosowania nad propo-

26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia

Samorządu i Archiwum Krzysztof Proko-

zycjami przeznaczenia funduszu sołeckie-

zgody na wyodrębnienie w budżecie

powicz. W trakcie spotkań mieszkańcy po-

go na 2020 r.

gminy środków stanowiących fundusz

szczególnych Sołectw składali propozycje

sołecki, Wójt Gminy Sitno do dnia 31 lipca

przeznaczenia funduszu sołeckiego na

Po zatwierdzeniu wniosków przez

2019 roku przekazał Sołtysom informa-

2020 r. Na spotkaniach Wójt Gminy Sitno

mieszkańców sołectw, 21 sołtysów złoży-

cję o wysokości środków funduszu sołec-

przedstawiał zrealizowane

inwestycje,

ło wnioski do Wójta Gminy Sitno, celem

kiego, przypadającego danemu Sołectwu

jakie miały miejsce w 2019 r. na tere-

uwzględnienia ich w projekcie budżetu na

w ramach budżetu Gminy Sitno na

nie sołectw oraz w gminie, jak i również

rok 2020.

2020 rok.

planowane inwestycje na terenie gminy
w najbliższych latach. W trakcie dyskusji

Wnioski do funduszu sołeckiego za-

W dniach 8-30 września br. w sołec-

mieszkańcy wskazywali, że głównymi pro-

wierają w szczególności przedsięwzięcia

twach Gminy Sitno odbyły się zebra-

blemami sołectw są inwestycje drogowe,

mające na celu poprawianie warunków

nia wiejskie. W zebraniach uczestniczyli

przebudowa i budowa chodników, re-

życia mieszkańców.

mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Wójt

monty budynków remiz OSP, świetlic wiej-

Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających na dane sołectwo na 2020 rok:
1

Boży Dar

19 294,94 zł

2

Cześniki

26 860,80 zł

3

Cześniki - Kolonia

14 651,35 zł
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Cześniki - Kolonia Górna

13 010,08 zł

5

Czołki

23 738,38 zł

6

Horyszów Polski

28 181,82 zł

7

Horyszów - Nowa Kolonia

14 411,16 zł

8

Horyszów - Stara Kolonia

14 130,94 zł

9

Janówka

14 050,88 zł

10

Jarosławiec

40 031,00 zł

11

Jarosławiec Dolny

29 102,54 zł

12

Jarosławiec Górny

17 053,21 zł

13

Karp

14 010,85 zł

14

Kolonia Sitno

26 020,15 zł

15

Kornelówka

24 979,34 zł

16

Kornelówka - Kolonia

8 806,82 zł

17

Rozdoły

17 813,80 zł

18

Sitno

33 305,79 zł

19

Stabrów

34 867,00 zł

20

Stanisawka

15 652,12 zł

21

Wólka Horyszowska

11 168,65 zł

Łącznie

441 141,62 zł

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na 2020 r.
w podziale na poszczególne sołectwa
1. Jarosławiec Dolny:
- przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Jarosławiec
Dolny nr 116 284 L;
- imprezy integracyjne mieszkańców;
- zakup paliwa i osprzętu do kosiarki traktorka i kosiarki spalinowej do koszenia trawy;
- modernizacja i utrzymanie sprzętu na placu zabaw.
2. Cześniki:
- budowa chodnika w kierunku Cześniki - Kolonia Górna;
- przebudowa drogi gminnej nr 116 277 L;
- utrzymanie dróg gminnych.
3. Karp:
- przebudowa budynku administracyjno – technicznego;
- utrzymanie dróg gminnych.

4. Jarosławiec Górny:
- rozbudowa placu zabaw przy remizie OSP;
- imprezy integracyjne „Dzień Dziecka”;
- podłączenie gazu ziemnego do remizy OSP;
- utrzymanie dróg gminnych.
5. Cześniki - Kolonia Górna:
- remont i wyposażenie świetlicy;
- imprezy integracyjne;
- zagospodarowanie terenu koło świetlicy;
- wyposażenie szkoły w Cześnikach;
- utrzymanie dróg gminnych;
- przebudowa drogi gminnej 110725 L.
6. Boży Dar:
- przebudowa drogi gminnej 116275 L;
- poprawa przejezdności dróg gminnych.
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7. Kornelówka - Kolonia:
- przebudowa drogi nr 110700L (Kornelówka – Kolonia).
8. Kornelówka:
- utrzymanie terenów zielonych;
- imprezy integracyjne;
- doposażenie KGW;
- przebudowa drogi Nr 110 700 L.
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14. Wólka Horyszowska:
- budowa chodnika;
- doposażenie szkoły w Horyszowie Polskim.
15. Horyszów - Stara Kolonia:
- zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- doposażenie szkoły w Horyszowie Polskim.
16. Rozdoły:
- budowa chodnika;
- doposażenie jednostki OSP Rozdoły.

9. Stanisławka:
- poprawa przejezdności dróg;
- imprezy integracyjne.

17. Jarosławiec:
- budowa chodnika (za torami);
- remont szkoły w Jarosławcu (wymiana podłogi);
- imprezy integracyjne;
- przebudowa drogi 110 381 L.

10. Kolonia Sitno:
- poprawa przejezdności dróg;
- doposażenie KGW;
- remont budynku po mleczarni;
- podbudowa drogi nr 116515 L.
11. Sitno:
- oznakowanie drogi w stronę hydroforni (lustro);
- wyposażenie KGW Sitno;
- remont siłowni wewnętrznej;
- budowa drogi Sitno – Góra Nr 110 716 L;
- doposażenie OSP Sitno;
- zakup kosiarki.
12. Horyszów Polski:
- doposażenie szkoły w Horyszowie Polskim;
- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej;
- doposażenie remizy OSP w Horyszowie Polskim;
- poprawa przejezdności dróg.
13. Cześniki – Kolonia:
- budowa chodnika;
- doposażenie KGW;
- zagospodarowanie terenów obok świetlicy (koszenie boiska,
budowa ogrodzenia - płot, sadzenie krzewów);
- przebudowa drogi nr 112200 L (kliniec);
- dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Cześnikach;
- poprawa przejezdności drogi za świetlicą wiejską (kliniec).

18. Czołki:
- remont i doposażenie budynku OSP;
- budowa placu zabaw;
- doposażenie KGW;
- budowa chodnika.
19. Stabrów:
- przebudowa drogi nr 116 282 L – droga reforma;
- wyznaczenie dróg gminnych;
- utrzymanie terenów zielonych.
20. Janówka:
- remont świetlicy wiejskiej;
- poprawa przejezdności dróg gminnych;
- wyposażenie KGW.
21. Horyszów – Nowa Kolonia
- zakup materiału na wieniec dożynkowy;
- wyposażenie świetlicy wiejskiej;
- doposażenie szkoły w Horyszowie Polskim.

Krzysztof Prokopowicz

Ścięcie drzewa na własnej posesji. Zgłaszać czy nie?

Ustawa o Ochronie Przyrody była kilkukrotnie nowelizowana na przestrzeni
kilku ostatnich lat, w związku z czym
wielu osobom trudno się zorientować
jaki stan prawny obowiązuje aktualnie.
Zgodnie z art. 83 w/w ustawy by wyciąć
drzewo lub krzew z własnej posesji należy
wcześniej zgłosić ten fakt w urzędzie gminy. Zaniechanie tego obowiązku skutkuje
nałożeniem na właściciela posesji z której
owe drzewo zostanie ścięte kary pieniężnej
w wysokości nawet kilkunastu tysięcy zł.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa musi
zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy,
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo
ma być usunięte oraz rysunek, albo mapkę
określającą usytuowanie drzewa na działce.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa
mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu
jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Organ prowadzący postępowanie,
w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin
w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa
i obwodu pnia na wysokości 5 cm. Usunięcie
drzewa może nastąpić nie wcześniej niż po

upływie 14 dni od dnia dokonania oględzin.
Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte
w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia
oględzin należy ponownie dokonać zgłoszenia !!!
Jak się jednak okazuje nie wszystkie
gatunki drzew wymagają uprzedniego
zgłoszenia. Nie musimy zgłaszać zamiaru
usunięcia drzew owocowych, jak również
drzew lub krzewów usuwanych w celu
przywracania gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego.
Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu zamiaru usunięcia drzew. Musimy poświęcić na
to tylko chwilę wolnego czasu, a brak takiego zgłoszenia może nas naprawdę słono
kosztować.
Wioleta Kudełka
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Inwestycje drogowe w Gminie Sitno
Pierwszy etap prac w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczący przebudowy dróg powiatowych nr 3244 L oraz
3241 L (od Kościoła Parafialnego w Czołkach
przez Kornelówkę, Kolonię Sitno, Janówkę

stwy bitumicznej, odtworzenie i oczyszczenie rowów, poboczy, przepustów,
zjazdów, peronów na przystankach autobusowych oraz oznakowanie. W dalszym
ciągu na przebudowanej trasie wprowa-

i Rozdoły) o łącznej długości 10,8 km został
zakończony. Położono wyrównywującą
warstwę nawierzchni asfaltowej. Na przyszły rok pozostało wykonanie drugiej war-

dzone jest ograniczenie prędkości do 30
km/h, prosimy o zachowanie ostrożności!
Zostały również ukończone oraz odebrane prace na naszych drogach gmin-

nych tj.: przebudowa dróg gminnych na
osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Jarosławiec o łącznej długości
2097 m oraz remont odcinka drogi gminnej nr 110706 L w miejscowości Stabrów
o długości 485 m. W grudniu br. został
złożony wniosek o wypłatę dofinansowania w kwocie 809 891,00 zł oraz rozliczony
projekt.
W dalszym ciągu czekamy na wyniki
drugiego naboru, ponieważ w sierpniu
2019 r. złożyliśmy dwa wnioski. Jeśli uda
się uzyskać dofinansowanie zostaną przebudowane kolejne drogi na osiedlu w Jarosławcu o długości 1052 m oraz zostanie
przebudowana droga gminna nr 110381 L
(do drogi powiatowej nr 3246 L przez Jarosławiec Starą Wieś, Zakład Rolny do Reformy Jarosławiec) o długości 2892 m.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad uzyskała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na
odcinku Jarosławiec Miączyn, na terenie
zabudowanym oraz niezabudowanym.
Z projektem rozbudowy można zapoznać
się w Urzędzie Gminy. Posiadamy również
dokumentację dotyczącą planowanej budowy drogi ekspresowej S-17.

„Wykorzystanie energii odnawialnej - fotowoltaika”.
Gmina Sitno w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku,
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,
we wrześniu br. złożyła wniosek o dofi-

nansowanie projektu pn. „Wykorzystanie
energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika”.
W ramach projektu wnioskowaliśmy
o dofinansowanie montażu 392 instalacji
fotowoltaicznych służących do produkcji

energii. Urząd Marszałkowski w Lublinie
podaje planowany termin rozstrzygnięcia
konkursu na lipiec 2020 roku. Szacowana całkowita wartość projektu wyniesie
4 838 155,36 zł brutto przy dofinansowaniu na poziomie 3 801 235,70 zł.
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„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez
modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno”
Gmina Sitno w grudniu br. złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu pn.
,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
komunalnych poprzez modernizację

lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.5 „Promocja niskoemisyjności”.

oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Inwestycja polegać będzie na wymianie na terenie całej gminy (550 szt.) starych

Turniej Piłki Nożnej
o Puchar
Wójta Gminy Sitno

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sitno odbył się 6 października br. w Jarosławcu W zawodach wystartowały 3 drużyny
z terenu naszej Gminy. Zawody przebiegły sprawnie, dostarczając
uczestnikom dużo dobrej zabawy. Na zakończenie turnieju drużyny
otrzymały z rąk Wójta Gminy Sitno pamiątkowe medale oraz puchar
dla najlepszej drużyny. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy
Sitno oraz GKS Potok Sitno.

sodowych opraw oświetlenia ulicznego
na inteligentne oświetlenie LED. Lampy
będą miały wbudowany moduł obniżający natężenie oświetlenia w godzinach
nocnych, system zdalnego sterowania ułatwiający ich obsługę i konserwację oraz
możliwa będzie ich rozbudowa między innymi o czujniki mierzące jakość powietrza,
czujniki ruchu, kamery monitoringu itp.
To kolejny wniosek, który pozwala gminie
zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. Takie oświetlenie drogowe pozwala znacznie zredukować koszty eksploatacji, będąc
rozwiązaniem zarówno ekonomicznym,
jak i ekologicznym. Najistotniejszą korzyścią płynącą z modernizacji oświetlenia
jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników dróg na terenie Gminy Sitno, a w szczególności pieszych.
Szacowana wartość powyższego projektu wyniesie około 1 300 000,00 zł. Jeśli
uzyskamy dofinansowanie, oświetlenie
zostanie zmodernizowane do końca 2021
roku.
Krzysztof Maluga

8

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL
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Szkoła Podstawowa w Cześnikach
OBCHODY
80 ROCZNICY BITWY
POD CZEŚNIKAMI
21 września cała społeczność naszej
szkoły wzięła udział w uroczystości patriotyczno-religijnej na okoliczność 80-tej
rocznicy Bitwy pod Cześnikami. Celem,
obchodów było zachowanie pamięci
o bohaterach „polskiego września” 1939
roku, którym przyszło złożyć najwyższą
ofiarę – własne życie w walce za swoją
Ojczyznę. Wszystko to dla żołnierzy poległych na polach Cześnik i najbliższej okolicy podczas bitwy kampanii wrześniowej
w odwecie hitlerowskiemu najeźdźcy. Należny Im hołd za patriotyzm, waleczność
i gotowość do obrony Ojczyzny - oddajemy każdego roku we wrześniu, natomiast
po 80 latach tragicznych wydarzeń, uczyniliśmy to jeszcze dobitniej.
W uroczystościach uczestniczył razem
z nami Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń,
Przewodniczący Rady Gminy Władysław
Wydmański, przedstawiciele Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz rodzice i dziadkowie.
Nasi uczniowie pod kierunkiem p. Renaty
Wilk, p. Justyny Kulpy i p. Cezarego Go-

„Wrzesień 1939” – zajęcia edukacyjne
w Bibliotece Pedagogicznej.
Na przełomie września i października uczniowie Szkoły Podstawowej
w Cześnikach uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych

z tego historycznego wydarzenia. Pracownicy biblioteki, wykorzystując
różne metody pracy oraz narzędzia
multimedialne, zapoznali uczniów

w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Z racji okrągłej rocznicy wybuchu
II wojny światowej w siedzibie biblioteki zostały przygotowane specjalne
warsztaty pogłębiające wiadomości

z podstawowymi zagadnieniami związanymi z 1 września 1939 r. Dodatkowo
uczniowie wykonali grupową pracę
plastyczną nawołującą ludzi do utrzymania pokoju na świecie.
mułki przygotowali wzruszające widowisko, aby oddać cześć i chwałę polskim
żołnierzom, którzy próbowali pod Cześnikami zatrzymać niemieckiego najeźdźcę!!!
Następnie została odprawiona Msza
Św. w intencji poległych żołnierzy.
Ostatnim punktem tego uroczystego
spotkania był uroczysty przemarsz i złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy przy
pomniku upamiętniającym bitwę, który
znajduje się przy naszej szkole.
Wszystkim obecnym towarzyszył nastrój zadumy i szacunku dla tych, którzy
swoje życie oddali za wolność ojczyzny.
Dla uczniów była to okazja do poznania
ważnych wydarzeń z polskiej historii,
kształtowania poczucia przynależności
narodowej i dumy z bycia Polakiem.
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Ślubowanie pierwszaków
„Uczniem być to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi,
Uczyć się by świat poznawać, ślubujemy dziś”.

Uroczystość pasowania na uczniów, to
bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły.
Tradycyjnie jak co roku, w dniu 6 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
Na początku uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Po występie przystąpiły do zdania
egzaminu przed zaproszonymi gośćmi.
Egzamin zdały na szóstkę. Następnie złożyły przysięgę, a Pani dyrektor Joanna
Zosik-Kalbarczyk symbolicznym ołówkiem dokonała pasowania na uczniów
Szkoły Podstawowej w Cześnikach.

Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały
przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły
i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały legitymacje
szkolne i dyplomy, a także wiele prezen-

tów od dyrekcji szkoły i zaproszonych
gości. Fakt obecności rodziców, dyrekcji,
nauczycieli i uczniów klas starszych dodał
wyjątkowej powagi tej uroczystości.

„Oto sowa mądra
głowa –
nocni mieszkańcy
zamojskiego ZOO”

10 października dzieci z przedszkola
i zerówki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Zamojskim Ogrodzie Zoologicznym. Dzieciaki poznały zwierzęta, które pod
osłoną nocy polują i szukają pożywienia.

10
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„Święto Pieczonego
Ziemniaka”
18 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka.
Każdy przedszkolak i uczeń miał okazję
upiec ziemniaka i kiełbasę na ognisku. Nie
zabrakło także zabaw i gier zespołowych
na świeżym powietrzu.

21 listopada
odbyło się spotkanie
przedszkolaków
i zerówiaków
z Panem leśnikiem

Dzieci poznały faunę i florę pobliskich
lasów oraz poznały zasady zachowania się
w lesie.

25 listopada –
Dzień Pluszowego Misia
Zerówka razem z klasą drugą pod
okiem p. Samanty Kowalczuk-Sieradzkiej
przygotowała spektakl na cześć Pluszowego Misia. Dzięki zabawnej historii połączonej ze śpiewem i tańcem widzowie
poznali dzieje wspomnianej zabawki
i przypomnieli sobie jak bardzo ważną rolę
pełni w życiu dziecka.

26 listopada
naszą szkołę
odwiedzili Panowie
z Wojska Polskiego

Dzieci miały okazję poznać pracę i wyposażenie żołnierzy i przez chwilę poczuły
się jak prawdziwi wojownicy.
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Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim
Zdrowa żywność – to podstawa !!!

O tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie słyszał chyba każdy. Istotne, aby
zdrowe nawyki kształtować już od najmłodszych lat. To właśnie szkoła powinna
uczyć, a co więcej – rozpowszechniać wiedzę na temat odżywiania się.
W Szkole Podstawowej im. Stanisławy
Baj w Horyszowie Polskim zorganizowano akcję promującą zdrowe odżywianie,
zainicjowaną przez nauczycielkę języka
angielskiego, Panią Renatę Leśniak.
W tym dniu uczniowie klas 0 – III obejrzeli
film, w którym dietetycy omawiali zasady
zdrowego żywienia, w oparciu o uaktualnioną piramidę żywienia. Następnie wszyscy uczniowie przygotowywali w klasach
zdrowe posiłki. Czegóż tam nie było ! Frytki z dyni, zdrowe tortille, sałatki owocowe
i warzywne, zdrowe desery bezcukrowe –

to tylko niektóre z pyszności przygotowanych przez dzieci. Po zakończonej kulinarnej pracy wszystkie przysmaki znalazły się
na stole ustawionym na szkolnym korytarzu. Nie trzeba dodawać, że ostatnim, najprzyjemniejszym etapem była prezentacja
potraw, które uczniowie przygotowywali
w klasach pod czujnym okiem wycho-

można przygotować tak wiele zdrowych
przysmaków, bez wydawania zbyt wielu
pieniędzy.
Akcja ta z pewnością przyczyniła się
do większej świadomości uczniów, którzy
z większą uwagą „przyglądają się” produktom, które spożywają. Tak niewiele przecież trzeba, aby być zdrowym! To od nas

wawców. Przysmaki nie tylko wyglądały,
ale również smakowały wspaniale! Dzieci
zachwycały się tym, jak w prosty sposób

zależy, co jemy. Wybierajmy to, co zdrowe!
– zachęcają uczniowie szkoły w Horyszowie Polskim.
Beata Śniechowska

Czytać – to jest sztuka !
Booktalking, czyli gawęda o książce to
konkurs organizowany co roku przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu.
W I etapie powiatowym, który odbył się

23 października wzięło udział 42 uczniów
z 16 szkół powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Udział w nim
wzięły również trzy uczennice z klasy VIII
Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim, przygotowane
przez Panią Beatę Śniechowską oraz
Panią Kamilę Szmidt z tutejszej szkoły.
Kaja Greszta zaprezentowała książkę Nicholasa Sparksa pt. Jesienna miłość, Martyna Margol przedstawiła książkę Rachael
Lippincott, pt. Trzy kroki od siebie, zaś
Karolina Martyniuk opowiedziała o historii napisanej przez Jojo Moyes pt. Zanim się pojawiłeś. Sposób, w jaki nasze
uczennice opowiadały o wybranych przez
siebie książkach – przyczynił się do oceny
jury, które zakwalifikowało dziewczynki
do następnego etapu.
W II – regionalnym etapie konkursu, mającego miejsce 6 listopada wzięło
udział 31 uczniów szkół podstawowych.

Mimo, iż wszyscy uczniowie zaprezentowali się w sposób oryginalny, jury musiało wyłonić zwycięzców. Nasza uczennica,
Martyna Margol zajęła II miejsce. Jury,
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składające się m.in. ze znawców teatralnych brało pod uwagę pomysłowość,
intonację, zaangażowanie emocjonalne,
poprawność językową. Nie było to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę fakt, iż jury
patrzyło na uczestników dość krytycznie.
Warto jednak pamiętać, że każde wyzwanie uczy nas nowych umiejętności, które
zapamiętujemy na całe życie.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy, życząc kolejnych sukcesów!
Beata Śniechowska

Projekt „Sitno w sieci” zrealizowany
Gmina Sitno zrealizowała projekt
grantowy pod nazwą „Sitno w sieci”.

godziny dydaktyczne. Największą popularnością wśród mieszkańców gminy Sitno
cieszyły się moduły tematyczne: „Działam
w sieciach społecznościowych” oraz „Moje
finanse i transakcje w sieci”.
Wszyscy uczestnicy w trakcie szkoleń
mieli zapewniony słodki poczęstunek, ponadto otrzymali pendrive Kingston 16 GB
oraz notes i długopis.
W ramach grantu zakupiono 12 laptopów, które zostały przekazane nieodpłatnie na potrzeby Zespołu Szkół
w Sitnie.

W okresie lipiec – październik 2019
roku zostało przeszkolonych 180 osób powyżej 25 roku życia z terenu Gminy Sitno,
które nie posiadały kompetencji cyfrowych lub chciały rozwijać swe umiejętności w tym kierunku.
Szkolenia odbywały się w 12 osobowych grupach i każde z nich trwało 32

Wniosek o dofinansowanie projektu
na kwotę 100 710 zł, został złożony w ramach konkursu grantowego w ramach
Działania 3.1. „Działania szkoleniowe na
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, realizowanego
w ramach III osi priorytetowej „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa”, otrzymując
100% dofinansowania.

Robert Mazurek

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

WWW.GMINA.SITNO.PL

Usuwanie
folii rolniczej
Gmina Sitno przystąpiła do
programu dotyczącego usuwania folii
rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach w/w programu możliwe jest
uzyskanie przez Gminę dofinansowania
w kwocie 500 zł do 1 tony wytworzonych odpadów. Pozostałą część kosztów związanych z odbiorem i utylizacją
folii rolniczej Gmina będzie musiała pokryć we własnym zakresie.
Wnioski o udział w programie
wypełniło 49 rolników z terenu naszej
Gminy. Łącznie zadeklarowali oni dostarczenie16.020 kg odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folia
rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, worki
typu Big Bag.
W ramach realizacji przedsięwzięcia
rolnicy zobowiązani będą we własnym
zakresie dostarczyć folię i inne odpady
produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, tj. PSZOK Sitno, po
wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Gminy.
Po uzyskaniu przez Gminę Sitno
dofinansowania w roku 2020 rolnicy zostaną powiadomieni o terminie dostarczania odpadów z działalności rolniczej.
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Twoja Krew ratuje życie

20 października 2019 r. w Sitnie odbyła się zbiórka krwi pod hasłem ,,Bezpieczni na drogach” organizowana przez
Wójta Gminy Sitno Krzysztofa Senia wraz
z Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołem Gospodyń Wiejskich Stabrów. Była to czwarta
tego typu akcja przeprowadzona na terenie gminy Sitno. Jej celem oprócz wspierania profilaktyki prozdrowotnej jest propagowanie honorowego krwiodawstwa
i transplantologii, jak również edukowanie
jak poruszać się bezpiecznie po drodze.
Ponad 50 osób wzięło czynny udział w akcji. Z całego serca dziękujemy wszystkim
wspierającym tę inicjatywę, mającym
świadomość jak cenna jest krew. W projekt włączyło się wielu sponsorów, którzy
ufundowali upominki dla ludzi o wielkim
sercu oddających krew, aby ratować życie
ludzkie. Serdecznie dziękujemy: Gminie
Sitno, LGD Ziemia Zamojska, Centrum Kul-

tury z Biblioteką w Sitnie, Państwu Monice i Andrzejowi Sołoduchom „Pasieka”oraz
przedstawicielom ,,Militaria” - sklepu z akcesoriami wojskowymi z Zamościa.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim druhom z jednostek OSP
i koleżankom z KGW Stabrów za pyszne
ciasta. Szczególne podziękowania należą
się personelowi Zamojskiego Centrum
Krwiodawstwa, który z ogromną troską
i cierpliwością zajmował się dawcami.
Do zobaczenia przy następnej akcji.
Tomasz Biłant

Wioleta Kudełka

Dzień Seniora
Dzień Seniora obchodzony jest

nisławce 22 października miała miejsce

w kilku wariantach na poziomie global-

uroczystość gminna z udziałem gospo-

nym i lokalnym:

darza gminy Pana Krzysztofa Senia oraz

1 października jako Międzynarodowy

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy

Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako

Pana Antoniego Gazdy. Swoją obecnością

Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 paź-

zaszczyciły nas również Panie: Barbara

dziernika jako Europejski Dzień Seniora.
Wszystkie powyższe daty mają jednak
ten sam cel – kształtowanie społecznego
postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkich działań mających
na celu zapewnienie im godnego życia.
U nas w Dziennym Domu „Senior+” w Sta-
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Brzozowska – kierownik Referatu Administracyjno-Organizacyjnego UG Sitno,
Agnieszka Grzesiuk - Dyrektor Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie, Barbara Tor
– kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Lucyna Masłosz - sołtys
miejscowości Stanisławka. Na świąteczne spotkanie przybyli wszyscy Seniorzy
w liczbie ok. 50 osób. Każdy z nich otrzymał prezent w postaci doniczkowego
kwiatka, a na ręce Pana Daniela Bergiela –
kierownika Ośrodka i Pani Ireny Antoszek,
Wójt wręczył pięknego storczyka oraz flakon, który będzie ozdobą wnętrza Domu
Seniora. Chór „Wiarus” pod kierownictwem
Pani Marii Smoląg wystąpił z repertuarem
biesiadnym. Po wspólnym obiedzie, pysznym torcie wszyscy rozpoczęli zabawę
w rytm muzyki swojej młodości.
Daniel Bergiel

Msza Święta Wypominkowa w intencji Strażaków
Miesiąc listopad jest czasem szczególnym, obchodzimy Święto Wszystkich
Zmarłych, wspominamy w pełnej zadumie i otaczamy pamięcią tych, których
nie ma już między nami, którzy odeszli
od nas i są w krainie wieczności.
W tym roku w dniu 8 listopada
o godz. 15.00 w kościele parafialnym
Miłosierdzia Bożego w Zamościu została odprawiona Msza Święta za zmarłych
w ostatnim okresie strażaków z gmin
powiatu zamojskiego. Mszę Świętą sprawował ksiądz kanonik Andrzej Chmaj,
kapelan naszych straży. We Mszy Świętej
uczestniczyli: Komendant Miejski OSP
w Zamościu, brygadier Jacek Sobczyński,
Prezes Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Zamościu Kazimierz Mielnicki, pułkownik Mieczysław Skiba, niektó-

rzy wójtowie, delegacje poszczególnych
gmin, osoby z Zamościa i sympatycy
straży. W tym modlitewnym spotkaniu
wzięli także udział strażacy naszej Gminy,
druhowie: Jan Chilewicz, Antoni Chodacki, Piotr Michoński, Zygmunt Niedźwiedź,
Michał Wolski i Komendant Gminny Henryk Ternes na czele z Prezesem OG ZOSP
RP w Sitnie druhem Kajetanem Protasem. W pierwszej części Mszy Świętej po
odczytaniu nazwisk zmarłych strażaków
delegacje poszczególnych gmin zgodnie
z kolejnością stawiały przed ołtarzem zapalone znicze. Z Gminy Sitno oddaliśmy
hołd i wspominaliśmy następujących druhów: Zdzisława Basaja, Stanisława Diadię,
Mirosława Durasa, Aleksandra Karskiego,
Pawła Łepaka, Jana Michałka, Ryszarda
Monastyrskiego, Stanisława Sokołowskie-

go, Zygmunta Wysoka, Stanisława Zawiślaka, Zenona Zimińskiego i Alfreda
Zwolaka. Następnie została odprawiona
Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych druhów oraz wygłoszona homilia
przez prowadzącego księdza Proboszcza
Andrzeja Chmaja, który w swoim słowie
bożym zwrócił uwagę na najważniejsze
aspekty życiowe, pracę, poświęcenie
i niesienie pomocy osobom będącym
w potrzebie. Na zakończenie tak uroczystego spotkania wypominkowego ksiądz
kapelan podziękował wszystkim uczestnikom za pamięć, przybycie, poświęcony czas i wspólną modlitwę za zmarłych
strażaków.

Kajetan Protas
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KULTURA W PIGUŁCE
Znajdźmy wspólny język
Jak co roku, Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie włączyło się do ogólnopolskiej akcji „ Noc Bibliotek”, mającej na celu
promocję czytelnictwa oraz pokazanie
bibliotek z niekonwencjonalnej strony.
W tegorocznej akcji wzięło udział 1761
bibliotek z całego kraju.
Tym razem nasze spotkanie odbyło się
w budynku Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim, gdzie znajduje się jedna
z filii bibliotecznej Centrum Kultury.
5 października o 18.00 rozpoczęliśmy
integrację pod hasłem „Znajdźmy wspólny
język”.
Jako pierwsza, zaprezentowała się licznie przybyła, grupa „Igraszki zamojskie”.
Tworzą ją Panie i Panowie w różnym wieku, którzy z wielką pasją opowiadają o regułach i zasadach gier.
Mają w swoich zasobach gry, które są
bardziej znane, ale i takie z którymi dzieci spotkały się po raz pierwszy. Udało się
nawiązać porozumienie między dwoma
pokoleniami. Uczestnicy przesiadali się od
jednego do drugiego stolika, aby zagrać

w każdą z prezentowanych gier. Nasi goście, dodatkowo w przebraniu z dawnej
epoki zainteresowali graczy na długi czas.
Kolejną atrakcją „Nocy Bibliotek” były

zorganizowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Horyszowa Polskiego warsztaty kulinarne. Panie zaprosiły nas do
świetlicy wiejskiej. Po zmaganiach umysłowych przyszedł czas na zrobione przez
siebie zapiekanki. Dzieci chętnie pomagały Paniom w przygotowaniach, nie

z dziesięciu”. Były również kalambury i gry
zaproponowane przez dzieci. Już po północy wyświetliliśmy film „Ptyś i Bill”, udostępnionego przez organizatora tylko tym
bibliotekom, które zgłosiły się do akcji.
Mimo późnej pory nikomu nie chciało się
spać. W niedzielę rano wszyscy mimo nie

mogąc się już doczekać ich spróbowania.
Po powrocie do szkoły uczestnicy zmagali się w turnieju wiedzy inspirowanym
znanym programem telewizyjnym „Jeden

przespanej nocy, zbudzili się bardzo wcześnie. Na zakończenie naszego spotkania
w bibliotece, każdy uczestnik dostał prezent i pamiątkowy dyplom. Dzieci pytały
już kiedy i gdzie będzie kolejna taka „Noc”.
Dzieciom, rodzicom, grupie „Igraszki zamojskie”, Paniom z KGW Horyszów Polski
oraz Dyrekcji Szkoły za udostępnienie sali
gimnastycznej serdecznie dziękujemy.
Dzięki Państwu, tę edycję „Nocy w Bibliotece” możemy zaliczyć do wyjątkowych.

Warsztaty październikowe

W październiku Centrum Kultury zorganizowało dla mieszkańców dwa spotkania. Jako pierwsze odbyły się warsztaty
malowania na szkle, z kolei 29 paździer-

nika uczestniczyć można było w warsztatach florystycznych - stroik na wszystkich
świętych. Warsztaty poprowadziła Pani
Wioletta Brzozowska.

Ponadto pracownica filii bibliotecznej
21 października z uczniami i wychowawcą
klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim wybrali się na wycieczkę

16

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

do lasu. Na polanie czytali książkę Renaty
Piątkowskiej „Gang słodziaków” opowiadającą o przygodach leśnych zwierzątek
oraz budowali fabułę w oparciu o wyjątkową książkę „Rok w lesie” Emilii Dziubak.
Nie ma w niej tekstu, a na kolejnych stronach ukazane jest życie, kryjówki, zwyczaje zwierząt zamieszkujących las. Z myślą
o warsztatach plastycznych zbierali kolorowe liście. O tej porze roku las mieni się
wszystkimi kolorami jesieni.
Po powrocie włożyliśmy liście między kartki w książkach aby zachować ich
kształty. 28 października odbyły się warsztaty z robienia jesiennych witraży.

„Bo kiedy światło zgaśnie, przychodzą ze snu baśnie
i za rękę dzieci chwytają”- spektakl teatralny
27 listopada na spotkanie z artystami

z oddziałów przedszkolnych szkół podsta-

giem. Była to bardzo wesoła przejażdżka,

teatru Edu-Artis z Krakowa Centrum Kul-

wowych w Jarosławcu i Sitnie. Artyści za-

bowiem z dziećmi podróżowali bohatero-

tury z Biblioteką w Sitnie zaprosiło dzieci

prosili małych widzów do podróży pocią-

wie bajek z dziecięcych snów. Podróżując
do wesołego miasteczka spotkali klauna,
który miał dla Misia urodzinową niespodziankę – tort. Były uściski i przytulasy,
z czego Miś był najwyraźniej zadowolony. Z wizytą na przedstawienie udał się
również Wójt Gminy Sitno - Krzysztof Seń,
który powitał dzieci oraz poczęstował Naszych gości smakołykami.
Przedstawianie miało na celu zachęcenie dzieci do czytania książek, które
przenoszą je w świat fantazji i rozwijają
wyobraźnię.

Warsztaty świąteczne w filiach bibliotecznych
Adwent to czas oczekiwania na święta
Bożego Narodzenia. Z myślą o odliczaniu

kolejnych dni, w filii bibliotecznej w Horyszowie Polskim robiliśmy kalendarz
adwentowy. W tym zadaniu mogli uczest-

niczyć wszyscy uczniowie. Na przerwach
lekcyjnych składaliśmy poszczególne
elementy kalendarza. Każdy czytelnik miał
możliwość złożenia swojej propozycji. Do
24 grudnia zapisane zadania, ukryte w naszym kalendarzu, będziemy wspólnie wykonywać z uczniami.
11 grudnia w filii bibliotecznej w Cześnikach zapanował iście świąteczny
nastrój. W ramach przedświątecznych
przygotowań. Tego dnia spotkały się czytelniczki, aby wspólnie wykonać świąteczne ozdoby. Z satynowej wstążki, drucików i odrobiny brokatu powstały piękne
gwiazdy betlejemskie. Dzięki wykazanej

kreatywności i zaangażowaniu przybyłych
Pań każdy kwiat był inny, niepowtarzalny.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejne warsztaty.
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Konkurs na kartkę bożonarodzeniową
Ze Świętami Bożego Narodzenia
związanych jest wiele tradycji. Jedną
z nich jest
wysyłanie
kartek
świątecznych. Najpiękniejsze kartki
świąteczne to te,
które są

Cześniki, Horyszów Polski, Jarosławiec,
Sitno. Komisja Konkursowa miała bardzo trudną pracę do
wykonania. Z pośród
52 kartek świątecznych musiała wybrać
te
„najpiękniejsze”.
Wybór był niełatwy.
Kartki świąteczne wykonywane różnymi
technikami, ozdabiane były kolorowym
papierem, farbami,
kredkami, bibułą,
cekinami, koronką,
wstążką, a nawet zielonymi gałązkami.
Pomysłowość i ich barwność najlepiej
ukazują zdjęcia umieszczone na stronie:
facebook.com/CentrumKulturyWSitnie/.

wyko nane
przez
dzieci,
ozdabiane różnymi
technikami,
z których
bije świąteczna,
dziecięca radość.
I właśnie takie piękne kartki wykonane
własnoręcznie przez uczniów i przedszkolaków ze szkół podstawowych z terenu Naszej Gminy dotarły do Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie na gminny
konkurs „ Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” pod patronatem Wójta Gminy Sitno. Szkoły Podstawowe, których
uczniowie wzięli udział w konkursie to:

Po długo trwających obradach Jury
postanowiło wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

Szarlotka makowa

Ciasto kruche
Składniki:
4 szklanki mąki
25 dag margaryny
3-4 żółtka
3-4 łyżki kwaśnej śmietany
1 szklanka cukru kryształu
2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:
Schłodzoną margarynę zetrzeć na
tarce o dużych oczkach. Poddać mąkę
wymieszaną z proszkiem do pieczenia oraz roztrzepane żółtka z cukrem
i śmietaną. Szybko zrobić ciasto i podzielić na 2 części
Masa makowa
Składniki:
½ kg maku
¾ szklanki płynnego miodu
10 dag masła
10 dag cukru
3-4 jaja
bakalie
olejek migdałowy
Wykonanie:
Mak sparzyć, odsączyć wodę
i zemleć. Do roztopionego i wystudzonego masła dodać mak, cukier, miód,
olejek, żółtka i bakalie. Wszystko dobrze wymieszać i chwilę smażyć. Doprawić do smaku. (Jeżeli masa jest za
gęsta, można dodać odrobinę słodkiego mleka). Białka ubić na pianę i dodać
do przestudzonego maku. Wymieszać.
Masa jabłkowa
Składniki:
1 ½ jabłek
2 galaretki cytrynowe
1 łyżka masła

Wyróżnienia:
Aleksandra Filipiuk
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu,

Trzy główne nagrody
wg kolejności miejsc otrzymują:

Mateusz Klimczuk
Szkoła Podstawowa w Sitnie,

Julia Radomska
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu,

Nikola Kraszewska
Szkoła Podstawowa w Sitnie,

Wiktoria Łukaszyk
Szkoła Podstawowa w Sitnie,

Piotr Wilgos
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu.

Michał Sadłowski
Szkoła Podstawowa w Sitnie
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Uczestnikom konkursu gratulujemy i zapewniamy, że wykonane przez nich kartki świąteczne znajdą swoich adresatów.
Pracownicy Centrum

Wykonanie:
Jabłka obrać i pokroić w cienkie plasterki. Masło rozgrzać i dodać
jabłka. Smażyć na wolnym ogniu pod
przykryciem. Gdy jabłka się rozprażą,
dodać suchą galaretkę i dobrze wymieszać. Chwilę smażyć bez przykrycia.
Dodatek:
25 dag okrągłych biszkoptów
Przełożenie ciasta:
Ciasto kruche - masa makowa –
okrągłe biszkopty – masa jabłkowa –
ciasto kruche.
Całość piec w temp. 180 st. C przez
ok. 50 – 60 min. Po upieczeniu wierzch
posypać cukrem pudrem.
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Sernik przekładany
ciastem kruchym

Ciasto kruche
Składniki:
25 dag mąki pszennej
5 dag cukru pudru
10 dag margaryny
3-4 żółtka
1 łyżeczka proszku do pieczenia

WWW.GMINA.SITNO.PL

Lekcja Historii
„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.”

Leopold Staff

cy wiersz, napisał poeta i żołnierz Edward
Słoński, o Polakach, którzy niejednokrotnie wcielani do wojsk zaborców walczyli
przeciwko sobie. Ale to właśnie ta wojna,
otworzyła Polakom drogę do wolności.
Po jej zakończeniu – 11 listopada 1918
roku Rada Regencyjna, oddaje Józefowi
Piłsudskiemu władzę nad tworzącym się

Wykonanie:
Z podanych składników szybko
zrobić ciasto kruche i upiec 3 placki.
Masa serowa:
Składniki:
1 kg sera (dwukrotnie
zmielonego)
20 dag margaryny
3 jaja
1 budyń
1 szklanka cukru pudru
10 – 15 dag rodzynek
Wykonanie:
Ser utrzeć z cukrem i jajami.
W garnku rozpuścić margarynę i na gorący tłuszcz wyłożyć ser, ciągle mieszając. Do gorącego dodać suchy budyń
i rodzynki - dalej mieszając. Gdy masa
zacznie odchodzić od garnka – odstawić, podzielić na 3 części i gorącą
przekładać ciasto wg kolejności: ciasto
kruche – masa serowa – ciasto kruche
– masa serowa – ciasto kruche - masa
serowa.
Dodatek:
2 – 3 galaretki cytrynowe dowolne
owoce (zgodnie z upodobaniem)
Galaretkę rozpuścić wg przepisu.
Wierzch przybrać pokrojonymi owocami (np. brzoskwinie) i zalać tężejącą
galaretką.
Przepisy Siostry Anastazji

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku, było wynikiem wielu
działań polskich patriotów. Drogę do wolności Polakom, otworzył wybuch I wojny
światowej w 1914 roku. Austro-Węgry
wypowiedziały wojnę Serbii. Na mocy
porozumień sojuszniczych, Rosja ogłosiła
mobilizację przeciwko Austro-Węgrom,
a to pociągnęło za sobą wypowiedzenie
przez Niemcy wojny Rosji i Francji. Porozumienia sojusznicze w Europie spowodowały efekt domina, w wyniku którego
polscy zaborcy stanęli, po dwóch stronach
frontu. „Podzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż, w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz” - ten poruszają-

wojskiem. Na froncie zachodnim zostaje
podpisane zawieszenie broni. 14 listopada
1918 roku, Rada Regencyjna przekazuje Józefowi Piłsudskiemu pełnię władzy
cywilnej. Korzystając z nowych uprawnień, Piłsudski tworzy 17 listopada rząd
Jędrzeja Moraczewskiego. 16 listopada
1918 roku do państw zachodnich wysłana zostaje oficjalna notyfikacja ogłaszająca powstanie Państwa Polskiego. Po
123 latach niewoli Polska wraca na mapę
Europy. Dzień 11 listopada ustanowiono
jako Święto Niepodległości ustawą z dnia
23 kwietnia 1937 r. Zniesiono je ustawą
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r.
Ostatecznie Święto Niepodległości zostało przywrócone w okresie transformacji
systemowej w 1989 roku.

Gminne obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości odbyły się w Kolonii
Sitno. 11 listopada 2019 roku w Kaplicy,
o godz. 11:45, Pan Krzysztof Seń Wójt Gminy Sitno, powitał wszystkich zebranych.
Następnie ksiądz Grzegorz Bartko, przedstawił rys historyczny Święta Niepodległości, przygotowany przez nauczyciela
historii, pracującego w Szkole Podstawowej w Kornelówce i w Szkole Podstawowej
w Kolonii Sitno – Pana Waldemara Wolanina. O godzinie 12:00 wszyscy zebrani na uroczystości, odśpiewali Mazurka
Dąbrowskiego. Po odśpiewaniu hymnu,
rozpoczęła się Msza Św. celebrowana
przez proboszczów parafii znajdujących
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się na terenie Gminy Sitno: proboszcza
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Horyszowie Polskim – księdza Krzysztofa Radyka, proboszcza Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Cześnikach – księdza
Mariana Oszusta, proboszcza Parafii pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w Czołkach
– księdza Wiesława Wróbla oraz proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu – księdza Wiesława

gotowanym pod kierunkiem nauczycieli
ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno:
Pani Katarzyny Zwolak, Pani Wiesławy Salińskiej, Pani Stanisławy Momot-Gil, Pani
Aliny Soroka i Pani Beaty Ostrowskiej.
Następnym punktem programu artystycznego był występ Chóru Wiarus, pod
kierownictwem Pani Marii Smoląg i Pana
Mirosława Radlińskiego. Chór uświetnił
uroczystość wykonując pięć utworów:

Knapa. Obecne podczas Mszy Św. Poczty
Sztandarowe: Straży Pożarnej i Szkół Podstawowych z Jarosławca, Horyszowa Polskiego i Sitna, nadawały jej doniosłego
charakteru. Po mszy Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna przeprowadziła wszystkich zgromadzonych do świetlicy, gdzie
odbyła się część artystyczna uroczystości.
Występ rozpoczęli uczniowie, montażem
słowno-muzycznym Lekcja historii, przy-

Walczących tysiąc, Pożegnanie ułana, Święta miłości kochanej Ojczyzny, Pieśń Konfederatów Barskich oraz O mamo otrzyj
oczy. Występy artystyczne, zakończyła
koncertem Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Sitna. W wykonaniu orkiestry zebrani na
uroczystości usłyszeli następujące utwory:
Rozkwitały pąki białych róż, Deszcz jesienny
deszcz, Pierwsza Brygada, Jak to na wojence oraz Na straży. Podniosłego charakteru
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uroczystości przydawały dekoracje, wykonane przez nauczycieli i pracowników
Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno. Po
zakończonych występach artystycznych,
wszyscy zebrani zostali zaproszeni na
obiad przygotowany przez KGW w Kolonii
Sitno.
Mariola Cacak

Cała Polska Czyta Dzieciom
„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – półmetek tegorocznej
edycji kampanii Mała książka – wielki
człowiek, organizowanej przez Instytut
Książki.
Wierzymy, że wizyta w bibliotece
może być początkiem wspaniałej przygody na całe życie, a wspólne czytanie
książek w rodzinie wpływa pozytywnie na
rozwój dziecka i wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki
kontynuuje i rozwija program prowadzony od 2017 roku. Wówczas rozpoczęliśmy
dystrybucję wyprawek czytelniczych dla
noworodków w szpitalach. Do połowy
2019 roku przekazano już około 600 tysięcy książek. Teraz w 5200 bibliotekach,
biorących udział w programie, na mło-

dych czytelników w wieku 3–6 lat 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. Od września
2019 roku już ponad 80 tysięcy dzieci
odebrało swoją Wyprawkę Czytelniczą, z czego blisko 50 000 to nowi użytkownicy – dzieci, które po raz pierwszy
zapisały się do biblioteki.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną
i mądrą książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się z jej ofertą, po to, by wracać tam jak najczęściej.

Dla bibliotekarzy to natomiast możliwość
na pozyskanie nowych i wiernych czytelników.
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
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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 wizytę 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.
Przed nami jeszcze ponad dwa miesiące trwania akcji, która uzupełniona będzie
w najbliższym czasie kampanią telewi-

zyjną, radiową oraz promocją w Internecie i mediach społecznościowych. Bierze
w niej udział para aktorów Tamara Arciuch
i Bartłomiej Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje
pociechy w duchu zamiłowania do książek.
Kampania jest widoczna w przestrzeni publicznej wielu polskich miast dzięki
ekspozycji prezentowanej na nośnikach
outdoorowych. Aktywnie działa grupa
facebookowawww.facebook.com/malaksiazkawielkiczlowiek/.
Więcej informacji na temat kampanii
oraz pełną listę biorących w niej udział
bibliotek znajdą Państwo na stronie www.
wielki-czlowiek.pl. Zapraszamy do korzystania ze strony, gdzie publikujemy na bieżąco informacje o naszych działaniach
i ciekawe materiały, pomocne w pracy
z dziećmi.

Tkacz i Czarodziej

Na południu Indii, w mieście Machiłaropia, żył biedny tkacz, Sagaradatta. Sagaradatta umiał tkać bardzo piękne dywany.
Ale tkał je ogromnie wolno — jeden dywan na rok — i dlatego niewiele zarabiał.
Pewnego razu, kiedy Sagaradatta kończył
najpiękniejszy dywan, zepsuł się warsztat, na którym tkał. Był bardzo stary i coś
w nim pękło. Sagaradatta nie tracił czasu
na to, żeby się martwić i skarżyć się na swój
los, tylko wziął siekierę i poszedł szukać jak
najmocniejszego drzewa, żeby naprawić
warsztat. Obejrzał wiele drzew. Wreszcie na brzegu oceanu zobaczył ogromne
drzewo bukszpanowe. Ucieszył się.
— Takiego drzewa szukałem! — zawołał.
— Jest bardzo mocne i twarde. Będzie
można zrobić z niego wszystkie potrzebne
części do mojego warsztatu. Ale nie zdążył
jeszcze podnieść siekiery, kiedy usłyszał
prośbę:
— Przyjacielu, zostaw to drzewo, nie rąb
go!
— Kto mówi do mnie? — zdziwił się tkacz.
— Czy naprawdę się nie domyślasz? To
ja, leśny czarodziej. Ten bukszpan to mój
dom. Dlaczego chcesz go ściąć? Sagaradatta jeszcze nigdy nie spotkał leśnego
czarodzieja, więc przestraszył się. Ale potem pomyślał: „Przecież muszę przynieść
dobre drzewo, żeby naprawić warsztat,
a nie znajdę drugiego takiego, jak ten
bukszpan”. Więc powiedział:
— Jeżeli nie będę miał dobrego drzewa, to
nie naprawię warsztatu. A jak nie naprawię
warsztatu, to nie skończę dywanu. Jak go

nie skończę, to nie będę mógł go sprzedać
i moja rodzina będzie cierpieć głód. Lepiej
ty przenieś się na inne drzewo, a ja zrąbię
bukszpan.
— Nie, nie ruszaj go! Tak mi tu dobrze.
Wiatr znad oceanu wieje prosto w tę stronę, tak że nawet w najskwarniejsze dnie
czuję miły chłodek. Poproś mnie lepiej,
o co tylko chcesz, a ja spełnię zaraz twoją prośbę. Sagaradatta pomyślał chwilę
i zgodził się. Ale powiedział, że zanim
o coś poprosi, chce najpierw naradzić się
z żoną. Na tym stanęło i Sagaradatta wyruszył w powrotną drogę. Zanim doszedł
do domu, spotkał swego przyjaciela, golibrodę.
— Dokąd tak śpieszysz? — zapytał golibroda.
— Ach, proszę cię, nie zatrzymuj mnie! Widziałem leśnego czarodzieja. Przyrzekł mi,
że zrobi dla mnie, o co go poproszę. Więc
idę prędko do domu, żeby się naradzić
z żoną, o co go prosić.
— Kiedy tak, to poproś o królestwo! —
zawołał golibroda. — Wtedy zostaniesz
królem, a ja twoim doradcą. We dwójkę
nacieszymy się wszystkim, co w życiu najprzyjemniejsze.
— Może to dobra rada, ale ja i tak chcę naradzić się z żoną.
— Po co? Nie warto, przecież ja ci dobrze
radzę, sam to widzisz.
— Może i dobrze, a jednak to jest moja
wierna żona i chcę się z nią naradzić. Sagaradatta pośpieszył do domu. Kiedy zobaczył żonę, opowiedział jej o wszystkim.
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Przed Świętami warto pomyśleć
nie tylko o prezentach pod choinkę,
ale i o najwspanialszym prezencie, jaki
możemy dać naszemu dziecku. To czas,
który mu poświecimy na wspólne czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie. Mamy nadzieję, że
już niedługo kolejne dzieci rozpoczną
swoją przygodę z książką i czytaniem,
i wraz z rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek!
Instytut Książki

Zapytał:
— Jak myślisz, moja kochana? O co mamy
prosić leśnego czarodzieja? Mój przyjaciel
golibroda radzi, żebym prosił o królestwo.
— Głupi ten golibroda! Nie słuchaj jego
rady. Czy nie wiesz, że życie króla jest pełne trosk, że wciąż musi się frasować, o czyjąś przyjaźń zabiegać, martwić się, że ma
nieprzyjaciół? To napady, to oblężenia, to
pochlebstwa, to zdrady — nie warto! Takim życiem nie sposób się cieszyć.
— Dobrze mówisz, żono. Więc o co mam
prosić?
— Pomyśl, co lubisz nade wszystko, co
wolisz nawet ode mnie? Najbardziej lubisz
tkać swoje wzory na dywanach, prawda?
— Tak, tak, prawda.
— Wszyscy chwalą twoją robotę, każdy
się cieszy, kiedy może kupić twój dywan.
Ale nie udaje ci się zrobić więcej niż jeden
na rok. Dlatego jesteśmy tacy biedni. Więc
proś leśnego czarodzieja, żeby ci podarował taki warsztat, na którym będziesz
mógł tkać tyle dywanów, ile zechcesz
i w najpiękniejsze wzory. Poproś o warsztat czarodziejski. Tkaczowi spodobała się
rada żony. Wyruszył co prędzej nad ocean
do czarodzieja. Ale im bardziej się zbliżał
do bukszpanowego drzewa, tym ciężej
robiło mu się na sercu. „Przypuśćmy, że
czarodziej da mi taki warsztat, co wtedy będzie?” zastanawiał się Sagaradatta.
„Warsztat będzie tkał różne piękne wzory,
a nie ja, bo to będzie warsztat czarodziejski. Ja nie będę miał nic przy nim lepszego
do roboty, jak sprzedawać dywany i gro-
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madzić pieniądze. Co to za życie”? Zrobiło
mu się tak gorzko na sercu, że kiedy przyszedł do leśnego czarodzieja, powiedział:
— Niczego od ciebie nie potrzebuję. Ponieważ mi nie pozwalasz ściąć bukszpanowego drzewa, pomóż mi tylko naprawić
jakoś inaczej mój własny warsztat, będę
z tego zupełnie zadowolony. — Niech się
stanie, jak chcesz — odpowiedział czarodziej. — Spełnię twoją prośbę, a ty wracaj
do domu. Sagaradatta wrócił do swojej
chaty i od razu podbiegł do warsztatu.
Patrzy: wszystkie części ma całe, wszystkie
złożone jak się należy. Popróbował tkać —
warsztat działał wyśmienicie. Sagaradat-
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ta zapomniał o bożym świecie, tylko tkał
dniami i nocami, póki nie ukończył dywanu. Nie słyszał, kiedy żona podchodziła
do niego, nie widział, ile razy zachodził
do jego domu golibroda. Wreszcie dywan
był utkany. Sagaradatta przyglądał mu się
długo. Nagle roześmiał się i wykrzyknął:
— Ach, kto zrozumie, jaki jestem teraz
szczęśliwy! Mogłem zostać królem, to
prawda. Miałbym niezliczone skarby, miałbym niewolników i pochlebców. Ale nie
miałbym ani jednego szczerego przyjaciela. Leśny czarodziej mógł zrobić ze mnie
bogacza, ale wtedy nie miałbym spokoju,
wciąż bałbym się utracić majątek. Czyje
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szczęście da się porównać z moim szczęściem, kiedy widzę przepiękne wzory
tych dywanów, które sam utkałem i kiedy
słyszę, jak wszyscy chwalą moją robotę?
Tkacz Sagaradatta żył jeszcze wiele lat. Nie
zebrał majątku. Ale był szczęśliwy, bo jego
dywany były piękniejsze niż złote krążki,
którymi za nie płacono. Kiedy patrzył na
dywan i cieszył się jego wzorem, wcale nie
myślał o tym, czy jest biedny, czy bogaty.
Sława jego sztuki i umiejętności rozeszła
się po całym kraju. Nawet po jego śmierci
długo jeszcze wspominano, jakie to dywany umiał robić tkacz Sagaradatta z Machiłaropii.

Planowanie przestrzenne Gminy Sitno - stan aktualny
15 listopada 2019 r. Rada Gminy Sitno uchwaliła zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitno.
Zmiana studium była pierwszym krokiem na drodze do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
W chwili obecnej jesteśmy na końcowym etapie wprowadzania zmian do
planu.
W tym miejscu należy podkreślić, że
od momentu zgłaszania wniosków przez
mieszkańców, którzy chcieli zmienić

przeznaczenie swoich działek w miejscowym planie do chwili rozpoczęcia toku
formalno - prawnego upłynęło 5 lat.
Aktualnie zostało przekazane do
publicznej wiadomości obwieszczenie
w sprawie wyłożenia do publicznego
wglądu projektu zmiany MPZP Gminy
Sitno wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Z projektem zmiany można
zapoznać się w dniach od 5 do 31 grudnia
2019 r. w Urzędzie Gminy Sitno w pokoju
nr 14 w godzinach od 8.00 do 15.00.
W dniu 16 grudnia 2019 r. została za-

planowana dyskusja publiczna dotycząca zmiany planu.
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Sitno w nieprzekraczalnym terminie do
17 stycznia 2020 r.
Z pełną treścią obwieszczenia wraz
z numerami działek, których zmiany
dotyczą można zapoznać się na stronie
www.sitno.bip.net.pl, jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wioleta Kudełka

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja

6 grudnia br. w rolę Mikołaja po raz
drugi wcielił się Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń, który z samego rana wybrał się
z worem prezentów do wszystkich szkół
na terenie Gminy Sitno oraz do Dziennego Domu „Senior +” w Stanisławce, aby
każdego obdarować prezentem z okazji
Mikołajek. Jako pierwsze możliwość przywitania „Mikołaja” miały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Horyszowie Polskim, następnie w Sitnie, Kolonii Sitno, Kornelówce, Cześnikach i Jarosławcu. Każdy obdarowany tego dnia mógł wylosować z worka
prezent niespodziankę, a dla Organizatora
Mikołajek - Wójta Gminy największym prezentem tego dnia był uśmiech dziecka.
Wieczorem dodatkowo Pan Wójt zaprosił
na Mikołajki ponad 70 dzieci do Centrum
Kultury. Zanim jednak Mikołaj przybył,
by porozmawiać z dziećmi i wręczyć im
upominki, organizatorzy spotkania zapewnili dodatkową atrakcję, a mianowicie
w tym dniu przybył do nas krakowski teatr
Edu-Artis z mikołajkowym przedstawie-

niem dla najmłodszych zatytułowanym
„Święty Mikołaj w wiosce Smerfów”.
Spektakl opowiadał o przygotowaniach
do świąt w smerfowym lesie, które jak
zwykle próbuje zepsuć Gargamel. Dzieci
reagowały bardzo żywiołowo na toczącą

się na scenie akcję – była ogromna radość
ale i czasami dreszczyk grozy, szczególnie
wtedy, gdy pojawiał się groźny Gargamel.
Na szczęście Smerfetce, Ważniakowi i innym smerfom udaje się go przechytrzyć
tak, aby św. Mikołaj mógł odwiedzić
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wszystkie dzieci przybyłe w tym dniu do
Centrum Kultury i każdemu z nich wręczyć
słodki upominek.
Przedstawienie bardzo podobało się
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dzieciom, ponieważ aktywnie uczestniczyły w zabawie prowadzonej przez głównych bohaterów bajki. A my ze swojej
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strony bardzo dziękujemy za miłą, smerfastyczną atmosferę.
Agnieszka Grzesiuk

PUCHAR WÓJTA GMINY SITNO
W TENISIE STOŁOWYM
8 grudnia w sali gimnastycznej w Sitnie rozegrano turniej tenisa stołowego
o Puchar Wójta Gminy Sitno. W zawodach
rywalizowało 47 zawodników i zawodni-

czek w sześciu kategoriach wiekowych
i dwóch kategoriach otwartych. Rozdano
osiem kompletów medali i dyplomów, statuetki w kategoriach wiekowych i puchary

w kategoriach otwartych. Wszyscy zawodnicy otrzymali sportowe upominki od
Pana Krzysztofa Senia Wójta Gminy Sitno.
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Dziewczęta szkoły podstawowe 2009
i młodsze (kl I-IV)
1. Niedźwiedź Julia
2. Niścior Wiktoria
3. Sołoducha Aleksandra
4. Samulak Oliwia
Chłopcy szkoły podstawowe 2009
i młodsi (kl I-IV)
1. Gil Kacper
2. Długosz Mikołaj
3. Harczuk Krystian
4. Dadia Kacper
5-6 Skowron Kamil
5-6 Dąbkowski Dawid
7-8 Łazorczyk Szymon
7-8 Rutkowski Mikołaj
9. Zdybel Maciej
Dziewczęta 2007-2008
1. Łazorczyk Zuzanna

Kobiety OPEN
1. Szurma Aleksandra
2. Ostrowska Aleksandra
3. Zaleśna Karolina
4. Łazorczyk Zuzanna
5-6 Sołoducha Aleksandra
5-6 Niedźwiedź Julia

Mężczyźni OPEN
1. Komorowski Damian
2. Samulak Łukasz
3. Makowski Paweł
4. Dadia Wojciech
5-6 Pawliszak Zbigniew
5-6 Gil Piotr
7-8 Dąbkowski Łukasz
7-8 Szurma Paweł
9-12 Cieśla Jakub
9-12 Zwolak Dariusz
9-12 Zwolak Bartłomiej
9-12 Rutkowski Arkadiusz
13-16 Łazorczyk Tomasz
13-16 Seń Rafał
13-16 Seń Jakub
13-16 Mika Sylwester
17-22 Brzozowski Artur
17-22 Borowiec Kacper
17-22 Długosz Robert
17-22 Olkuski Klaudiusz
17-22 Marczuk Jakub

Chłopcy 2007-2009
1. Borowiec Michał
2. Zwolak Bartłomiej
3. Iwańczuk Jakub
4. Bartoń Przemysław
5-6 Wichowski Gabriel
5-6 Popławski Kacper
Dziewczęta 2005-2006
1. Szurma Aleksandra
2. Ostrowska Aleksandra
3. Zaleśna Karolina
Chłopcy 2005-2006
1. Szurma Paweł
2. Borowiec Kacper
3. Marczuk Jakub
4. Olkuski Klaudiusz
5-6 Osmoliński Igor
5-6 Bosowski Marcel
7. Seń Bartek

Organizator:
GKS Potok Sitno, Wójt Gminy Sitno,
SP Sitno
Sędzia zawodów:
Tomasz Smoląg, Mariusz Kosibowicz,
Andrzej Ostrowski
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Łepak Wiesław

– lat 57, zmarł 20.10.2019 r.,

Tukindorf Paweł

– lat 30, zmarł 21.10.2019 r.,

Gardiasz Bogumiła

– lat 87, zmarła 26.10.2019 r.,

Białkowski Romuald – lat 81, zmarł 28.10.2019 r.,
Grzesiuk Helena

– lat 86, zmarła 28.10.2019 r.,

Kucharski Tadeusz

– lat 72, zmarł 30.10.2019 r.,

Teterycz Anna

– lat 84, zmarła 05.11.2019 r.,

Czerniec Władysław – lat 95, zmarł 12.11.2019 r.,
Wiśniewska Halina

– lat 63, zmarła 18.11.2019 r.,

Medak Jadwiga

– lat 70, zmarła 29.11.2019 r.,

Socha Andrzej

– lat 56, zmarł 02.12.2019 r.,

Chruściel Zuzanna

– lat 76, zmarła 07.12.2019 r.,

Danielak Ludmiła

– lat 94, zmarła 07.12.2019 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

STATYSTYKA 2019
Na terenie Gminy Sitno do dnia
„Śmierć to największy smutek dla tych, którzy nas kochali”

Mężowi, córce, rodzinie, bliskim i przyjaciołom
Śp.

HALINY WIŚNIEWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa
wsparcia i otuchy
składają:

Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

10.12.2019 roku zameldowanych
na pobyt stały jest 6780 mieszkańców, w tym 3389 kobiet i 3391
mężczyzn.
W okresie od 01.01.2019 do
10.12.2019 roku zameldowało
się 141 osób na pobyt stały i 10
osób na pobyt czasowy, 92 osoby
wymeldowały się z pobytu stałego.
W okresie jak wyżej urodziło się 64 dzieci: 34 dziewczynek

Zaproszenie do współpracy
Zwracamy się z prośbą do wszystkich obecnych i byłych mieszkańców
gminy Sitno o udostępnienie starych
fotografii dokumentujących: życie
codzienne, wizyty znaczących osób,
ważne uroczystości oraz miejsca charakterystyczne lub o dużym znaczeniu
historycznym dla miejscowości Sitno.
Udostępnione zdjęcia posłużą nam
do opracowania publikacji z okazji

600-lecia powstania miejscowości Sitno.
Po wykorzystaniu – zeskanowaniu
zdjęć oryginalne fotografię będą zwracane właścicielowi.
Zapraszamy do współpracy, wszelkie informację udzielimy na miejscu w
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
lub telefonicznie (84) 611 23 00.

i 30 chłopców.
Najczęściej nadawanymi imionami w naszej Gminie 2019 roku
są Oliwia, Julia i Zuzanna oraz
Szymon, Bartłomiej i Jan.
Związek

małżeński

zawarły

42 osoby a 14 osób rozwiodło się.
Natomiast zarejestrowano 62
zgony w wymienionym okresie.
Cecylia Czechyra
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Wycieczka pełna wrażeń
Mimo, że za oknem nie ma śniegu,

bombek, setki niesamowitych eksponatów,

Uczestnicy wycieczki mogli również

temperatura dodatnia, to jednak nie moż-

choinki przystrojone w różnych stylach, np.

wziąć udział w procesie produkcji ozdób

na zaprzeczyć powoli zbliżają się świę-

staropolskim, amerykańskim, norweskim,

choinkowych,

zwiedzali

dekoratornie

bombek, a na koniec indywidualnie, według własnych pomysłów wykonali swoją
bombkę. Na pamiątkę pobytu w muzeum
wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali
bombkę, własnoręcznie wykonaną podczas warsztatów oraz bombkę z imieniem.
Kolejnym punktem wycieczki był wyjazd do Sandomierza, a szczególnie do
Muzeum Ojca Mateusza, gdzie odwiedziliśmy plebanię księdza Mateusza oraz
kultowe wnętrza, znane z serialu „Ojciec
Mateusz”. Mieliśmy możliwość wejść do
kościoła, który dotychczas znaliśmy jedynie z telewizyjnego ekranu. Odwiedziliśmy także kuchnię na plebanii, komendę
policji oraz celę aresztu. Jednak największą atrakcją były naturalne rozmiary figur
woskowych głównych aktorów serialu,
przy których prawie każdy z wycieczkowiczów chciał mieć pamiątkową fotografię.
Ponadto przewodnik oprowadził Nas po
sandomierskim rynku, opowiadając niesamowite historie o tym miejscu. Około
ta Bożego Narodzenia i by chociaż trochę

wiktoriańskim czy francuskim. Przewodnik

godziny 16.00 pełni niezapomnianych

wyjść im naprzeciw w dniu 8 grudnia br.

w bardzo ciekawy sposób zaprezentował

wrażeń wyjechaliśmy do domu.

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zor-

proces wykonania bombki - dmuchanie, sre-

ganizowało wycieczkę dla 50-osobowej

brzenie, malowanie oraz ręczne zdobienie.

grupy. Naszym celem było wprowadzenie
uczestników w magię świąt i tym samym
postanowiliśmy odwiedzić Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Na miejscu
mogliśmy podziwiać unikatowe ozdoby
w całości wykonywane ręcznie, zgodnie
z wieloletnią tradycją rodziny Bilińskich.
Zobaczyliśmy tysiące ręcznie wykonanych

Agnieszka Grzesiuk
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II spotkanie wigilijne

Kolędy są nierozerwalnie związane
z Bożym Narodzeniem. To co najważniejsze w życiu człowieka to miłość, ciepło
rodzinne, zdrowie. Święta powinny być
pretekstem do zaniechania kłótni, do pomocy potrzebującym. Boże Narodzenie
to rodzinne święta. Przy wigilijnym stole
nie tylko kosztujemy smacznych świątecznych potraw, ale także śpiewamy kolędy,

warto podtrzymać ten zwyczaj. Dlatego
chcemy kultywować tą tradycję organizując spotkania wigilijne, by razem się spotkać i powoli przygotowywać się do tych
magicznych chwil. Jest nam niezmiernie
miło, że mogliśmy w dniu 15 grudnia br.
kolędować i spędzić wspólnie czas już po
raz drugi, bowiem jest to już II spotkanie
wigilijne w naszej Gminie. Rok temu odbyło się w Kolonii Sitno, w tym roku spotkaliśmy się w Horyszowie Polskim. Na scenie
zaprezentowały się dzieci ze szkół z terenu
Gminy Sitno (Horyszów Polski, Jarosławiec, Sitno), ponadto usłyszeliśmy kolędy
i pastorałki w wykonaniu: Wiktorii Psiuk,
Chóru „Wiarus” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Na koniec spotkania wystąpił
dla wszystkich gość specjalny – zespół
Power Play, zespół oczarował Nas swoim
śpiewem, dzięki muzykom cała sala zaczęła wspólnie kolędować. Podczas spotkania
odbyło się również uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na kartkę bożonarodzeniową, na dole zaś w remizie można było
zakupić piękne świąteczne stroiki. Na koniec uroczystości można było spróbować
wigilijnych pyszności, tutaj podziękowania należą się Panu Wójtowi Krzysztofowi
Seniowi, Paniom z Horyszowa Polskiego
oraz wszystkim pozostałym Paniom

z 15 KGW z terenu gminy oraz Dziennemu
Domowi „Seniora” w Stanisławce. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji w/w spotkania i cóż
na koniec można powiedzieć: Wesołych
Świąt dla wszystkich mieszkańców Gminy
Sitno i przybyłych do Nas gości.
Agnieszka Grzesiuk
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