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Drodzy mieszkańcy.
W imieniu swoim oraz Radnych na czele
z Przewodniczącym Rady Gminy Sitno
- Władysławem Wydmańskim,
składam Państwu
serdeczne życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Dla nas wszystkich jest to czas radości,
odpoczynku i przebywania
w gronie najbliższych.
W spokoju, snujemy plany na kolejny rok.
Życzę, aby w nadchodzącym 2021 roku,
spełniły się Wasze marzenia,
abyście podejmowali mądre decyzje
i byli zadowoleni
z osiągniętych rezultatów
Krzysztof Seń
Wójt Gminy Sitno

Niech magiczna
moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość.
Niech te zbliżające się święta Bożego Narodzenia
będą przepełnione nadzieją, miłością,
spotkaniami z bliskimi,
i upłyną Wam w dobrym zdrowiu.
A Nowy 2021 Rok niech otworzy 365
wspaniałych, szczęśliwych dni,
by były lepsze, prostsze i łatwiejsze niż minione.
Najpiękniejszych Świąt
Bożego Narodzenia życzy
Redakcja, Pracownicy Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

Zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
moc błogosławieństwa i wielu łask
od Bożej Dzieciny
oraz szczęśliwego, dobrego i pomyślnego
Nowego 2021 roku!
Wszystkim mieszkańcom gminy Sitno
i czytelnikom „Wieści Gminnych” życzy:
Kajetan Protas
Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sitnie
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XXIII sesji Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 29 września 2020 r. Na
sesji Radni podjęli następujące uchwały:
 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczeniu obszaru
i granic aglomeracji Zamość,
 w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitno,
 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
 w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitno,
 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno,
 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska oraz
ustalenia jej składu osobowego,
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rok,
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na
lata 2020 – 2026,
 w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina
Sitno,

 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
XXIV sesja Rady Gminy odbyła się 20 listopada 2020 r. Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2020 rok ,
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok,
 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Sitno na
rok 2021”,
 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sitno, położonej w Stanisławce, oznaczonej jako
działka ewid. nr 13,
 w sprawie udzielenia Parafii Rzymsko
– Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Horyszowie Polskim dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 w sprawie przystąpienia Gminy Sitno
do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze,
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy
finansowej,
 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy
finansowej,
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2021 rok,
 w sprawie określenia wzoru deklaracji
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o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno,
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na
terenie gminy Sitno na 2021 rok,
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na rok
2021,
zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Sitno,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy na rok 2020,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2020
– 2026.

XXV sesja Rady Gminy odbyła się 14
grudnia 2020 r. Na sesji zostały podjęte
następujące uchwały:
 w sprawie uchwalenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno
w 2021 r. ,
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na obszarze Gminy Sitno,
 w sprawie wyboru metod ustalenia
opłaty i ustalenia stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Ustala się zróżnicowane stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości zbiera odpady komunalne w sposób selektywny w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość w wysokości:

tel. 84 611 23 27, 84 611 23 00
www.gmina.sitno.pl
fax 84 611 23 08
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl lub cksitno@wp.pl

Opracowanie i dystrybucja: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
Redaktor Naczelny: Krzysztof Seń
Z-ca Redaktora Naczelnego: Kamila Szmidt
Zespół redakcyjny: Agnieszka Grzesiuk, Barbara Tor,
Zofia Malinowska, Krzysztof Prokopowicz,
Krzysztof Maluga, Robert Mazurek

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania
Nakład: 800 egz.
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22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61
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Ilość osób
zamieszkująca
nieruchomość

Miesięczna
stawka opłaty
od osoby

od 1 do 6
od 7 osoby
i kolejnej

15,50 zł
13,50 zł

2. Ustala się stawki opłaty podwyższonej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny w zależności od liczby osób
zamieszkujących nieruchomość w wysokości:
Ilość osób
zamieszkująca
nieruchomość

Miesięczna
stawka opłaty od osoby

od 1 do 6

31,00 zł

od 7 osoby
i kolejnej

27,00 zł

3. Ustala się miesięczne stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi selektywnie, za pojemnik przeznaczony do
zbierania odpadów komunalnych
- odbieranych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której
powstają odpady komunalne:
1) o pojemności 120 l – w wysokości
6,30 zł,

2) o pojemności 240 l – w wysokości
12,60 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości
58,00 zł,
4) KP-7 o pojemności 7000 l – w wysokości 350,00 zł,
4. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zbieranymi selektywnie, za worek przeznaczony do
zbierania odpadów komunalnych
- odbieranych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której
powstają odpady komunalne:
1) o pojemności 120 l – w wysokości
17,00 zł,
5. Ustala się podwyższone miesięczne
stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny – za pojemnik:
1) o pojemności 120 l – w wysokości
12,60 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości
25,20 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości
116,00 zł,
4) KP 7 o pojemności 7000 l – w wysokości 700,00 zł.
6. Ustala się podwyższone miesięczne
stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości niezamiesz-
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kałej nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny – za worek:
1) o pojemności 120 l – w wysokości
34,00 zł.


w sprawie zwolnień z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

1. Zwalnia się w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Wysokość zwolnienia, o którym
mowa w § 1, wynosi 3 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą
na nieruchomości.
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na
lata 2020 - 2026
Opracował: Krzysztof Prokopowicz

Ślubowanie nowego Radnego Bożego Daru
Podczas XXIV sesji Rady Gminy Sitno VIII kadencji
2018 – 2022, uroczyste ślubowanie złożył Pan Tomasz
Ożga, reprezentujący KWW Tomasz Ożga, który na radnego został wybrany 8 listopada 2020 r. w wyborach
uzupełniających.
Przypomnijmy, że Komisarz Wyborczy w Zamościu
I zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Sitno
w okręgu wyborczym nr 10.
Przewodniczący Rady Gminy – Władysław Wydmański odczytał Rotę Ślubowania Radnych: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Nowo wybrany radny odpowiedział: „Ślubuję”, „ tak mi dopomóż Bóg”
Życzymy Panu Tomaszowi sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Wydmański

Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń
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FUNDUSZ SOŁECKI NA 2021 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego
2014 r. o funduszu sołeckim oraz Uchwałą
Nr VII/27/2015 Rady Gminy Sitno z dnia 26
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki,
Wójt Gminy Sitno do dnia 31 lipca 2020
roku przekazał Sołtysom informację o wysokości środków funduszu sołeckiego,
przypadającego danemu Sołectwu w ramach budżetu Gminy Sitno na 2021 rok.
W dniach 13 - 27 września br. w sołectwach Gminy Sitno odbyły się zebrania wiejskie. W zebraniach uczestniczyli
mieszkańcy oraz zaproszeni goście: Sekre-

tarz Gminy Sitno Pani Agnieszka Grzesiuk,
Przewodniczący Rady Gminy Sitno Pan
Władysław Wydmański i Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy, Samorządu i Archiwum
Pan Krzysztof Prokopowicz. W trakcie spotkań mieszkańcy poszczególnych sołectw
składali propozycje przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2021 r. Na spotkaniach
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Sekretarzem Gminy przedstawiali zrealizowane
inwestycje, jakie miały miejsce w 2020
r. na terenie sołectw oraz w gminie, jak
i również planowane inwestycje w najbliższych latach. W trakcie dyskusji mieszkańcy wskazywali, że głównymi problemami

sołectw są inwestycje drogowe, przebudowy i budowy chodników, remonty budynków remiz OSP, świetlic wiejskich itp.
Następnie, przystępowali do głosowania
nad propozycjami przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2021 r.
Po zatwierdzeniu wniosków przez
mieszkańców sołectw, 21 Sołtysów złożyło wnioski do Wójta Gminy Sitno, celem
uwzględnienia ich w projekcie budżetu na
rok 2021.
Wnioski do funduszu sołeckiego zawierają w szczególności przedsięwzięcia
mające na celu poprawianie warunków
życia mieszkańców.

Wysokość i przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
przypadających na dane sołectwo na 2021 rok:
Lp.

Sołectwo

Liczba
mieszkańców
danego
sołectwa
(Lm) (4)

Kwota
Funduszu
sołeckiego

1.

Boży Dar

279

21 251,65

2.

Cześniki

462

29 370,76

3.

4.

5.

6.

Cześniki- Kolonia

Cześniki- Kolonia Górna

Czołki

Horyszów
Polski

166

123

391

513

16 238,21

14 330,44

26220,72

31 633,46

Podział
na środki

Przeznaczenie funduszu

10 626,65

Przebudowa drogi gminnej nr: 116275L

10 625,00

Remont świetlicy wiejskiej

17 370,76

Przebudowa drogi gminnej nr: 116277L

12.000,00

Plac zabaw – zakup urządzeń

2 000,00

Impreza integracyjna

12 000,00

Plac zabaw – zakup urządzeń

2 000,00

Przebudowa dróg gminnych nr: 112200L,110725L

238,21

Utrzymanie terenów zielonych – świetlica wiejska

2 130,44

Przebudowa drogi gminnej nr: 110725L

500,00

Imprezy integracyjne

700,00

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy

11.000,00

Plac zabaw - zakup urządzeń

10 000,00

Remont drogi gminnej nr: 110950L

2 000,00

Doposażenie OSP (zakup kosiarki)

10 000,00

Doposażenie placu zabaw (zakup sprzętu)

4 220,72

Doposażenie KGW (zakup klimatyzacji)

4 000,00

Utwardzenie terenu przy Szkole w Horyszowie Polskim

4500,00

Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Horyszowie Polskim

14 000,00

Modernizacja świetlicy wiejskiej

9 133,46

Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)

6
7.
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Horyszów
-Nowa Kolonia

13 927,65
159

15 927,65

1 000,00
1 000,00

8.

Horyszów- Stara Kolonia

151

15 572,71

9.

Janówka

152

15 617,08

10.

Jarosławiec

812

44 366,70

Jarosławiec Dolny

527

32 254,59

14 572,71
15 617,08

Remont świetlicy wiejskiej

5 766,70

Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Jarosławiec

27 600,00

Zakup urządzeń na plac zabaw przy SP Jarosławiec

10 000,00

Remont drogi (nr: działki 1444)

1 000,00

1 300,00

Imprezy integracyjne
Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Jarosławiec Dolny
nr: 116457L
Zakup paliwa i osprzętu do traktorka, kosy spalinowej do koszenia
trawy
Imprezy integracyjne mieszkańców
Modernizacja i utrzymanie sprzętu na placu zabaw (zakup tablicy
do kosza)
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP
Dostosowanie instalacji elektrycznej w remizie OSP pod instalację
fotowoltaiczną
Imprezy integracyjne – Dzień Dziecka

6 000,00

Zakup grzejników elektrycznych

5 011,48

Doposażenie KGW – zakup kuchenek elektrycznych

15 528,35

Przebudowa (remont)budynku administracyjnego – tech.

15 500,00

Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)

3 000,00

Doposażenie KGW (zakup sprzętu AGD, wyposażenie pomieszczenia)

7616,52

Zakup traktorka - kosiarki

2500,00

Remont schodów w SP Kolonii Sitno

1329,89

Utrzymanie terenów zieleni w miejscowości Kornelówka

3 000,00

20 000,00

Remont schodów w Szkole Podstawowej w Kornelówce
Poprawa przejezdności dróg gminnych w Kornelówce (materiał
kamienny)
Remont garażu OSP Kornelówka

9716,31

Przebudowa drogi nr: 110700L

5 000,00

Remont drogi gminnej nr: 110701L

8000,00

Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)

6743,18

Doposażenie jednostki OSP (zakup mundurów i drzwi do remizy)

12 000,00

Doposażenie OSP Sitno (zakup bramy i latarek itp.)

2 000,00

Doposażenie KGW Sitno (zakup strojów)

17824,36

Budowa drogi nr: 110 702 L

5 000,00

Doposażenie SP w Sitnie (zakup piłkochwytów, 2 keyboardów)

11 000,00

Wykup działek nr: 789 i 379 - na poszerzenie drogi gminnej

19 000,00

Kontynuacja budowy garażu

7 421,56

Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)

1 000,00

Utrzymanie terenów zieleni (boisko, remiza OSP)

1 000,00

800,00
1 000,00
454,59
5 000,00
1 500,00

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Jarosławiec Górny

Karp

Kolonia Sitno

Kornelówka

Kornelówka- Kolonia
Rozdoły

Sitno

Stabrów

224

150

445

416

19
245

630

666

18 811,48

15 528,35

28 616,52

27 329,89

9716,31
19 743,18

36 824,36

38 421,56

Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa meblowa, zakup stołu
do ping-ponga, AGD, wyposażenie kuchni)
Utwardzenie terenu przy Szkole w Horyszowie Polskim
Zakup materiału na wieniec dożynkowy
Doposażenie Szkoły w Horyszowie Polskim (zakup koszy do koszykówki)
Remont budynku (świetlica wiejska)

30 000,00
11.
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20.

21.

Stanisławka

Wólka
Horyszowska

184

75

17 036,81

12 200,84

7 036,81

Remont remizy OSP Stanisławka

10 000,00

Poprawa przejezdności dróg gminnych (materiał kamienny)

5 200,84

Budowa chodnika gminnego – przy drodze gminnej
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Horyszowie P. (zakup koszy
do koszykówki)
Przebudowa ciągu 2 dróg nr: 110705 L i 110 703L

2 000,00
5 000,00

Łącznie

6 789

7

487 013,27 zł
Opracował: Krzysztof Prokopowicz

Drogi w Gminie Sitno z Funduszu Dróg Samorządowych,
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gmina Sitno w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020
roku przebudowała kolejne drogi gminne.
Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów jednorodzinnych w m. Jarosławiec - strona prawa II etap. W ramach prac wykonano między innymi 1052 mb. nawierzchni bitumicznej, wykonano
podbudowę oraz zamontowano oznakowanie. Całkowita wartość
projektu wyniosła 426 309,39 zł, w tym 298 416,00 zł dofinansowania
z przedmiotowego funduszu.
Przebudowa drogi gminnej nr 110381L na odc. od granicy z gm.
Zamość do drogi powiatowej nr 3246L w km 0+000 - 2+890. W ramach
prac wykonano między innymi 2890 mb. nawierzchni bitumicznej,
wykonano podbudowę oraz zamontowano oznakowanie. Całkowita
wartość projektu wyniosła 618 398,92 zł, w tym 463 799,00 zł dofinansowania.
W Ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2020 r. Gmina Sitno uzyskała 80 000,00 zł dofinansowania na budowę drogi nr
110716L na długości 0,741 km w m. Sitno. Całkowita wartość projektu
wyniosła 180 312,88 zł.

Zakup Równiarki

W drugim kwartale 2020 r. Gmina zakupiła równiarkę marki
VOLVO za kwotę 27 060,00 zł. Jest to kolejna maszyna obok koparki
oraz ciężarówki, która przyczyni się do poprawy przejezdności dróg
gminnych, a zimą z łatwością je odśnieży.
W bieżącym roku gmina pozyskała łącznie około 1000 ton materiału kamiennego i żużlu, dzięki równiarce został on sprawnie wbudowany w drogi.
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Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Sitno w 2020 r.
Gmina Sitno w 2020 r. wykonała przebudowę (nawierzchnię bitumiczną) następujących odcinków dróg gminnych:




droga nr 110725 L w m. Cześniki Kolonia na dł. 175 mb,
droga nr 110700 L w m. Kornelówka – Kolonia na dł. 200 mb,
droga nr 116282 L w m. Stabrów na dł. 140 mb.

Całkowity koszt przebudowy ww. dróg wyniósł 111 680,93 zł i został w całości sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach którego, Gmina uzyskała 515 866,00 zł na zadania inwestycyjne.
W ramach umowy dotyczącej udzielenia przez Gminę Zamość pomocy
finansowej Gminie Sitno wykonaliśmy
również remont drogi gminnej nr 110707L
na długości 1065 m w miejscowości Jarosławiec. W ramach prac wykonano nawierzchnię asfaltową. Całkowita wartość
remontu wyniosła 137 763,08 zł, z czego
Gmina Zamość pokryła 50% tych kosztów.
drogowego na DK 74 w szczególności
mieszkańców korzystających z komunikacji zbiorowej, która od wielu lat stanowiła
dla jej użytkowników ogromny problem
oraz zagrożenie. Łącznie gmina wykonała
5 takich zatok przy przedmiotowej drodze
krajowej.

Kolejne 2 zatoki autobusowe przy drodze krajowej nr 74 w Jarosławcu
Gmina Sitno wykonała kolejne dwie
tymczasowe zatoki autobusowe w pasie drogi krajowej nr 74 w m. Jarosławiec
w km. 282+685 (str. lewa) i 284+170 (str.
prawa) za kwotę 33 000,00 zł. Są to kolejne inwestycje znacząco wpływające
na bezpieczeństwo użytkowników ruchu

Budowa chodników
W miejscowościach Jarosławiec oraz
Wólka Horyszowska zostały wykonane
kolejne odcinki chodnika. W Jarosławcu wykonano 200 mb chodnika w pasie
drogi gminnej nr 110726L o szerokości
1,4 m plus obrzeże i krawężnik za kwotę

51 616,95 zł, natomiast w Wólce Horyszowskiej wykonano 130 mb chodnika
o szerokości 1m za kwotę 26 176,86 zł.
Chodniki to kolejne inwestycje znacząco
wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców.
Wykonano również przełożenie (w najgorszych miejscach) chodników w miejscowościach Jarosławiec oraz Horyszów
Polski. Przedmiotowe prace zostały współfinansowane ze środków Powiatu Zamojskiego w kwocie 35 000,00 zł. Wykonano
łącznie 607 mb przełożenia w tym, 293 mb
w Jarosławcu oraz 314 mb w Horyszowie
Polskim. Całkowita wartość robót wyniosła niespełna 60 000 zł.

WWW.GMINA.SITNO.PL
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Inwestycje Gminy Sitno w 2020 roku dofinansowane
w ramach PROW 2014-2020
Gmina Sitno w 2020 roku zrealizowała
dwie inwestycje dofinansowane w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 tj.:
 „Utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie robót wykończeniowych wraz z utwardzeniem terenu
w m. Nowa Kolonia Horyszów Polski”
 ,,Doposażenie Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie w scenę mobilną’’
W ramach powyższych wniosków wykonano prace wykończeniowe świetlicy
w miejscowości Horyszów Nowa Kolonia
za łączną kwotę 116 761,46 zł., w tym dofinansowanie z UE 57 236,00 zł. oraz zaku-

piono mobilną scenę
o wymiarach 8m x 6m.
za kwotę 86 100,00 zł.,
w tym dofinansowanie
z UE 54 785,00 zł.
W grudniu 2020
roku Gmina Sitno uzyskała kolejne dofinansowanie w ramach
PROW i podpisze
umowę z Marszałkiem
Województwa Lubelskiego na realizację
wniosku pn. „Rekreacyjne zagospodarowanie miejscowości Sitno”, w ramach
którego zostanie zagospodarowany plac
przed Urzędem Gminy oraz Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie. Szacowany

koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie 133 910,00 zł., z której gmina uzyska
85 206,00 zł. dofinansowania. Realizacja
przedmiotowej inwestycji jest zaplanowana do końca 2021 roku.

Instalacja fotowoltaiczna w Jarosławcu
Na budynku Remizy OSP w Jarosławcu
Górnym w grudniu 2020 r. została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o 4,13
kWp. Jest to pierwsza tego typu inwestycja
Gminy Sitno zlokalizowana na budynku
użyteczności publicznej. Planujemy w kolejnych latach montaże tego typu instalacji

na kolejnych budynkach. Fotowoltaika znacząco obniży koszty utrzymania budynków
i wpisuje się w inne projekty proekologiczne gminy takie jak wymiana oświetlenia
ulicznego na ekologiczne oświetlenie led
oraz kolektory słoneczne i kotły na biomasę
montowane u mieszkańców.

Żłobek w Sitnie

12 grudnia 2020 r. w Ratuszu Urzędu
Miasta Zamość miało miejsce uroczyste
wręczenie symbolicznych czeków Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z rąk
Wicepremiera Jacka Sasina Wójt Gminy Krzysztof
Seń odebrał czek w kwocie 750 tysięcy złotych na
budowę żłobka w Sitnie.
We wrześniu br. złożyliśmy wniosek i po pozytywnym rozpatrzeniu
w miesiącu listopadzie
br. otrzymaliśmy na budowę żłobka kwotę 627
tysięcy złotych z Rządowego Programu Maluch +, co w połączeniu z obecną pomocą daje nam gwarancję
pełnego sfinansowania budowy tej inwestycji w 2021 roku. Będzie to pierwszy żłobek na terenie Gminy Sitno.
Projektowany budynek żłobka w Sitnie będzie budynkiem niepodpiwniczonym, parterowym. Dach czterospadowy
o kącie nachylenia 350. Budynek zalicza
się do obiektów niskich o zwartej bryle
nawiązującej do tradycyjnej architek-

tury, będzie dostosowany do krajobrazu otwartego i odpowiada wymogom
możliwości jej adaptacji do otaczającej
zabudowy. Wymiary budynku to 12,50 x
21,10 m, wysokość 8,94 m. Powierzchnia
użytkowa budynku wyniesie 218,46 m2
i jest zaprojektowany na obsługę około 19
dzieci. Będą dwie sale opieki, sanitariaty,
pomieszczenie do przygotowywania posiłków, zmywalnia, zaplecze techniczne,
gabinet higienistki, pokój socjalny oraz
biuro. Budynek będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła oraz
rekuperację, dzięki powyższym instalacjom znacząco obniży się jego koszt utrzymania a jednocześnie będzie budynkiem
przyjaznym dla środowiska.
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Nowy sprzęt komputerowy dla szkół
W dniu 26 października 2020 roku Wójt
Gminy Sitno Krzysztof Seń osobiście przekazał na ręce dyrektorów poszczególnych
placówek oświatowych z terenu gminy
Sitno sprzęt komputerowy z dodatkowym
wyposażeniem i oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy został uzyskany dzięki programowi „Zdalna Szkoła”
oraz „Zdalna Szkoła +”. Zakupione zostały
w pierwszej edycji 24 laptopy, 9 tabletów,
8 modemów z Internetem oraz 33 słuchawki. Z drugiej edycji zostało zakupionych

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
z dwóch edycji otrzymała:
 20 laptopów
 1 tablet
 1 modem z Internetem
 12 słuchawek
Szkoła Podstawowa w Sitnie:
 6 laptopów
 5 komputerów stacjonarnych
 7 tabletów
 4 modemy z Internetem
 9 słuchawek

Szkoła Podstawowa
w Cześnikach:
 5 laptopów
 1 tablet
 1 modem z Internetem
 3 słuchawki
Szkoła Podstawowa
w Horyszowie Polskim:
 3 laptopy
 2 tablety
 3 słuchawki
Szkoła Podstawowa
w Kolonii Sitno:
 3 laptopy
 3 tablety
 1 modem z Internetem
 2 słuchawki

Szkoła Podstawowa
w Kornelówce:
 5 laptopów
 3 tablety
 1 modem z Internetem
 4 słuchawki

Przekazanie sprzętu komputerowego stanowi duże
wsparcie dla szkół w okresie
zawieszenia zajęć w szkołach.
Opracowała: Joanna Dziuba

18 laptopów oraz 5 komputerów stacjonarnych. Od Marszałka Województwa Lubelskiego dostaliśmy również 8 tabletów. Cały
sprzęt komputerowy, który otrzymały szkoły był do dyspozycji Dyrektorów Szkół, którzy rozdzielili go według zapotrzebowania.
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Sołtysi gminy Sitno
Jednym z podstawowych zadań gminy w świetle art. 7 pkt
17 ustawy o samorządzie gminnym, jest tworzenie warunków
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Jednostkami
pomocniczymi z których korzystają gminy, w celu bycia bliżej lokalnej społeczności, są sołectwa. Nie są one żadnymi, odrębnymi
podmiotami. Nie są to też odrębne jednostki samorządu terytorialnego, a lepiej pasowałby do nich, w dużym uproszczeniu, termin „oddział terenowy gminy”. Z uwagi na ich popularność (występują praktycznie w każdej gminie), dzisiejszy wpis poświęcimy
sołectwom.
Sołectwo może zostać powołane z inicjatywy rady gminy lub
jej mieszkańców. Głównym jego zadaniem jest wspieranie gminy w jej działalności. Szczegółowe zasady funkcjonowania sołectwa zawiera jego statut. Organizacja i zakres działania jednostki
pomocniczej określa rada gminy statutem, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami. Określa on w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz
sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Poza tym sołectwo może zajmować się:
1) organizowaniem, finansowaniem i realizowaniem inwestycji
komunalnych na terenie sołectwa,
2) inicjowaniem i współudziałem w realizowaniu przedsięwzięć
sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych, a także związanych z integracją europejską,
3) prowadzeniem gospodarki finansowej sołectwa w ramach
budżetu gminy,
4) występowaniem do rady gminy i wójta z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi,
5) występowaniem do rady gminy z wnioskami o przyznanie zasiłków socjalnych, rzeczowych i finansowych dla mieszkańców
potrzebujących pomocy i opiniowanie wniosków.
Przepis artykułu 36 ustawy o samorządzie gminnym stanowi
iż organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie,
a wykonawczym – sołtys; działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych
do głosowania. Zadania sołtysów oprócz zadań związanych z reprezentacją sołectwa na zewnątrz i tworzeniem warunków do
rozwoju społeczności lokalnej jednostki pomocniczej określają
szczegółowo statuty jednostek pomocniczych.
Poniżej przedstawiamy poszczególne kadencje sołtysów
Gminy Sitno oraz sylwetki naszych sołtysów:

Kadencja I od 01.12.1991 do 1994
Łygas Marek - sołtys wsi Boży Dar (pół kadencji)
Paluch Zenon sołtys wsi Cześniki
Stanisław Wołoszyn sołtys wsi Cześniki Kolonia
Zdzisław Skóra sołtys wsi Cześniki – Kolonia Górna

Detko Ryszard sołtys wsi Czołki
Chyży Ryszard sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Zawada Janina sołtys wsi Horyszów Polski
Gałka Wiesław sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia (pół kadencji)
Dadia Czesław sołtys wsi Janówka
Namroży Stanisław sołtys wsi Jarosławiec
Eugeniusz Grela sołtys wsi Jarosławiec Górny
Marczuk Władysław sołtys wsi Kolonia Sitno
Piszcz Mieczysław sołtys wsi Karp
Greszta Adam sołtys wsi Kornelówka
Mieczysław Stec sołtys wsi Kornelówka Kolonia
Ryszard Monastyrski sołtys wsi Rozdoły
Kuś Stanisław sołtys wsi Sitno
Adamczuk Jan sołtys wsi Stabrów
Marian Pajda sołtys wsi Stanisławka
Pietrzykowski Stanisław sołtys wsi Wólka Horyszowska

Kadencja II 1995 - 1999
Wojda Henryk - sołtys wsi Boży Dar
Paluch Zenon sołtys wsi Cześniki
Stanisław Wołoszyn sołtys wsi Cześniki Kolonia
Zdzisław Skóra sołtys wsi Cześniki – Kolonia Górna
Detko Ryszard sołtys wsi Czołki
Chyży Ryszard sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Zawada Janina sołtys wsi Horyszów Polski
Zajączkowski Krzysztof – sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia
Dadia Czesław sołtys wsi Janówka
Namroży Stanisław – sołtys wsi Jarosławiec
Eugeniusz Grela sołtys wsi Jarosławiec Górny
Michałek Zdzisław - sołtys wsi Kolonia Sitno
Litwin Zenon sołtys wsi Karp
Greszta Adam sołtys wsi Kornelówka
Mieczysław Stec sołtys wsi Kornelówka Kolonia
Ryszard Monastyrski sołtys wsi Rozdoły
Wrotniak Mieczysław sołtys wsi Sitno
Niedźwiedź Zygmunt sołtys wsi Stabrów
Marian Pajda sołtys wsi Stanisławka
Pietrzykowski Stanisław sołtys wsi Wólka Horyszowska

Kadencja III 1999- 2003
Grela Franciszek - sołtys wsi Boży Dar
Piekarski Piotr sołtys wsi Cześniki
Stanisław Wołoszyn sołtys wsi Cześniki Kolonia
Zdzisław Skóra sołtys wsi Cześniki – Kolonia Górna
Detko Ryszard sołtys wsi Czołki
Chyży Ryszard sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Zawada Janina sołtys wsi Horyszów Polski
Zajączkowski Krzysztof – sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia
Dadia Czesław sołtys wsi Janówka
Litwin Zenon sołtys wsi Karp
Namroży Stanisław – sołtys wsi Jarosławiec
Eugeniusz Grela sołtys wsi Jarosławiec Górny
Michałek Zdzisław - sołtys wsi Kolonia Sitno
Greszta Adam sołtys wsi Kornelówka
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Mieczysław Stec sołtys wsi Kornelówka Kolonia
Ryszard Monastyrski sołtys wsi Rozdoły
Wrotniak Mieczysław sołtys wsi Sitno
Niedźwiedź Zygmunt sołtys wsi Stabrów
Marian Pajda sołtys wsi Stanisławka
Pietrzykowski Stanisław sołtys wsi Wólka Horyszowska

Kadencja IV 2003 – 2007
Grela Franciszek - sołtys wsi Boży Dar
Pardyka Kazimiera sołtys wsi Cześniki
Stanisław Wołoszyn sołtys wsi Cześniki Kolonia
Zdzisław Skóra sołtys wsi Cześniki – Kolonia Górna
Nowosadowski Jerzy sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Zawada Janina sołtys wsi Horyszów Polski
Zajączkowski Krzysztof – sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia
Dadia Czesław sołtys wsi Janówka
Mazurek Janusz – sołtys wsi Czołki
Namroży Stanisław – sołtys wsi Jarosławiec
Eugeniusz Grela sołtys wsi Jarosławiec Górny
Michałek Zdzisław - sołtys wsi Kolonia Sitno
Litwin Zenon sołtys wsi Karp
Greszta Adam sołtys wsi Kornelówka
Mieczysław Stec sołtys wsi Kornelówka Kolonia
Ryszard Monastyrski sołtys wsi Rozdoły
Wrotniak Mieczysław sołtys wsi Sitno
Niedźwiedź Zygmunt sołtys wsi Stabrów
Marian Pajda sołtys wsi Stanisławka
Pietrzykowski Marek sołtys wsi Wólka Horyszowska

Kadencja V Wybory na lata: 2007 – 2011
Chaińska Joanna – sołtys wsi Wólka Horyszowska
Dadia Czesław – sołtys wsi Janówka
Grela Eugeniusz – sołtys wsi Jarosławiec Górny
Grela Franciszek– sołtys wsi Boży Dar
Greszta Adam – sołtys wsi Kornelówka
Litwin Zenon – sołtys wsi Karp
Michałek Zdzisław – sołtys wsi Kolonia Sitno
Mazurek Janusz – sołtys wsi Czołki
Monastyrski Ryszard – sołtys wsi Rozdoły
Namroży Stanisław – sołtys wsi Jarosławiec
Niedźwiedź Zygmunt – sołtys wsi Stabrów
Nowosadowski Jerzy sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Pajda Marian – sołtys wsi Stanisławka
Pardyka Kazimiera – sołtys wsi Cześniki
Skóra Zdzisław – sołtys wsi Górna Kolonia Cześniki
Stec Mieczysław – sołtys wsi Kolonia Kornelówka
Tarkot Alina – sołtys wsi Sitno
Wołoszyn Stanisław – sołtys wsi Kolonia Cześniki
Zajączkowski Krzysztof – sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia
Zawada Janina – sołtys wsi Horyszów Polski
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Litwin Zenon – sołtys wsi Karp
Mańko Agnieszka - sołtys wsi Jarosławiec Dolny
Mazurek Janusz – sołtys wsi Czołki
Michałek Zdzisław – sołtys wsi Kolonia Sitno
Monastyrski Ryszard – sołtys wsi Rozdoły
Niedźwiedź Zygmunt – sołtys wsi Stabrów
Nowosadowski Jerzy sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Pajda Marian – sołtys wsi Stanisławka
Pardyka Kazimiera – sołtys wsi Cześniki
Skóra Zdzisław – sołtys wsi Górna Kolonia Cześniki
Skrętuła Stanisław – sołtys wsi Jarosławiec
Stanuch Monika – sołtys wsi Janówka
Stec Mieczysław – sołtys wsi Kolonia Kornelówka
Tarkot Alina – sołtys wsi Sitno
Wołoszyn Stanisław – sołtys wsi Kolonia Cześniki
Zajączkowski Krzysztof – sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia
Zawada Janina – sołtys wsi Horyszów Polski

Kadencja VII

W miesiącach styczeń-marzec na terenie Gminy odbywały się
zebrania sołeckie na kolejną kadencję 2015 - 2019 r. Łącznie we
wszystkich spotkaniach wzięło udział 1214 osób. Zmiany sołtysów
nastąpiły w 5 sołectwach t.j: Horyszów Polski, Jarosławiec, Jarosławiec Dolny, Kornelówka i Stabrów.
Jan Grygiel – sołtys wsi Boży Dar
Kazimiera Pardyka – sołtys wsi Cześniki
Stanisław Wołoszyn – sołtys wsi Cześniki Kolonia
Zdzisław Skóra – sołtys wsi Cześniki – Kolonia Górna
Janusz Mazurek – sołtys wsi Czołki
Jerzy Nowosadowski – sołtys wsi Horyszów – Nowa Kolonia
Violetta Wiech – sołtys wsi Horyszów Polski
Krzysztof Zajączkowski – sołtys wsi Horyszów – Stara Kolonia
Monika Stanuch – sołtys wsi Janówka
Krzysztof Ożóg sołtys wsi Jarosławiec
Czesław Gęborys – sołtys wsi Jarosławiec Dolny
Eugeniusz Grela sołtys wsi Jarosławiec Górny
Zdzisław Michałek – sołtys wsi Kolonia Sitno
Zenon Litwin – sołtys wsi Karp
Marzena Kozyra sołtys wsi Kornelówka
Mieczysław Stec – sołtys wsi Kornelówka Kolonia
Ryszard Monastyrski sołtys wsi Rozdoły
Alina Tarkot sołtys wsi Sitno
Ewa Barbara Baraniak – sołtys wsi Stabrów
Marian Pajda – sołtys wsi Stanisławka
Joanna Chaińska – sołtys wsi Wólka Horyszowska

Sołysi kadencja VIII 2019 - nadal

Kadencja VI wybory sołeckie na lata 2011 – 2015

W trakcie 21 spotkań z mieszkańcami wybrano sołtysów i rady
sołeckie na kolejną kadencję. Zmiany sołtysów nastąpiły w 8 sołectwach (Kolonia Cześniki, Horyszów Kolonia – Nowa, Horyszów
Kolonia – Stara, Janówka, Karp, Kornelówka, Stanisławka i Wólka
Horyszowska. W 13 sołectwach dotychczasowi sołtysi będą sprawować swoją funkcję.

Chaińska Joanna – sołtys wsi Wólka Horyszowska
Grela Eugeniusz – sołtys wsi Jarosławiec Górny
Grygiel Jan – sołtys wsi Boży Dar
Greszta Adam – sołtys wsi Kornelówka

Jan Grygiel – sołtys wsi Boży Dar
Kazimiera Pardyka – sołtys wsi Cześniki
Anna Sawiniec – sołtys wsi Cześniki Kolonia
Zdzisław Skóra – sołtys wsi Cześniki Kolonia Górna

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

WWW.GMINA.SITNO.PL

13

Janusz Mazurek – sołtys wsi Czołki
Rafał Kulpa – sołtys wsi Horyszów Nowa Kolonia
Adam Oleszczak – sołtys wsi Horyszów Stara Kolonia
Violetta Wiech – sołtys wsi Horyszów Polski
Aneta Lupa – sołtys wsi Janówka
Krzysztof Ożóg – sołtys wsi Jarosławiec
Czesław Gąborys – soltys wsi Jarosławiec Dolny
Eugeniusz Grela – sołtys wsi Jarosławiec Górny
Wiesława Mil – sołtys wsi Karp
Mieczysław Stec – sołtys wsi Kornelówka Kolonia
Zdzisław Michałek – sołtys wsi Kolonia Sitno
Kazimiera Pieńkosz – sołtys wsi Kornelówka
Dominika Monastyrska – sołtys wsi Rozdoły
Alina Tarkot – sołtys wsi Sitno
Ewa Barbara Baraniak – sołtys wsi Stabrów
Lucyna Masłosz – sołtys wsi Stanisławka
Monika Żmudzka – sołtys wsi Wólka Horyszowska

Sołtysi gminy Sitno o najdłuższym stażu:
1. Mieczysław Stec sprawuje sumiennie swoją funkcję już 50
lat. Jest sołtysem wsi Kornelówka Kolonia od 1970 roku.
2. Zdzisław Skóra, były Radny Gminy Sitno oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa IV Kadencji. Jest sołtysem wsi Cześnik
Kolonii – Górnej od 1991 roku. Sprawuje swoją funkcję już 29
lat.
3. Stanisław Wołoszyn był sołtysem wsi Cześniki Kolonia 29 lat.
Swoją funkcję pełnił od 1990 do 2019 roku.
4. Marian Pajda był sołtysem wsi Stanisławka w latach 1991 –
2019. Funkcję tę sprawował 28 lat.
5. Krzysztof Zajączkowski był sołtysem wsi Horyszów – Stara
Kolonia 27 lat. Rozpoczął swoją kadencję w 1992 roku a zakończył w 2019 roku.

6. Ryszard Monastyrski był sołtysem wsi Rozdoły 25 lat. Swoją funkcję pełnił w latach 1991 – 2016. Zmarł 15 sierpnia 2016 roku.
7. Zdzisław Michałek jest nieustannie sołtysem wsi Kolonia Sitno od 1995. To już 25 lat sprawowania tej funkcji w swojej
miejscowości.
8. Adam Greszta był sołtysem wsi Kornelówka 24 lata. Swoja
funkcję pełnił w latach 1991 – 2015.
9. Janina Zawada pełniła funkcję sołtysa wsi Horyszów Polski
przeszło 24 lata. Urząd swój sprawowała od 1991 do 2015.
10. Zenon Litwin – sołtys wsi Karp od 1995 do 2019 roku. Funkcję tę sprawował 24 lata.
11. Zygmunt Niedźwiedź był sołtysem wsi Stabrów w latach
1994 – 2015. Funkcję tę sprawował 21 lat.
12. Czesław Dadia był sołtysem wsi Janówka od 1991 do 2011 roku.
Funkcję tę pełnił przez 20 lat. Zmarł 9 października 2015 roku.

Skuteczność Gminy Sitno w pozyskiwaniu środków
finansowych w ramach działania Leader
Leader jest to narzędzie rozwoju obszarów wiejskich wykorzystywane w Europie od 1991 roku, które ma pomóc
włączyć mieszkańców wsi w proces podejmowania decyzji i działań mających na
celu poprawę jakości życia. W metodzie
tej społeczność lokalna to najważniejszy
podmiot tego procesu. Z jednej strony
LEADER jest to pula środków przeznaczonych na rozwój wsi, a z drugiej specyficzne
podejście integrujące i nadające podmiotowość społecznościom lokalnym.
W tym okresie programowania (lata
2014 – 2020) Leader jest wdrażany poprzez narzędzie jakim jest RLKS – Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność. Korzystanie z tych działań jest możliwe dzięki członkostwu gminy Sitno w Lokalnej
Grupie Działania Ziemia Zamojska.
Gmina Sitno jest jednym z liderów jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finan-

sowych za pośrednictwem LGD Ziemia
Zamojska. W ramach uzyskanych dotacji
przebudowano dach i przeprowadzono
remont budynku Koła Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim, w Horyszowie Nowej Kolonii powstaje świetlica
wiejska, a Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie zostało doposażone w mobilną
scenę. Na umowę czeka projekt polegający na rekreacyjnym zagospodarowaniu
miejscowości Sitno. Wartość w/w projektów to 432 959, 15 zł.
Jednak nie tylko gmina pozyskuje te
dotacje. Bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania wykazują sami
mieszkańcy gminy Sitno. W ramach podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej 8 beneficjentom z terenu gminy Sitno
rozpatrzono pozytywnie wnioski o przyznanie pomocy (w ramach naborów wniosków
prowadzonych przez LGD „Ziemia Zamoj-

ska”) na łączna kwotę 859 565 zł! Podpisane umowy opiewają na kwotę 699 565
zł wsparcia, natomiast 2 wnioskodawców
oczekuje na podpisanie umów w Urzędzie
Marszałkowskim - 160 000 zł.
To bardzo dobre wiadomości, że ponad 800 000 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 zasiliło aktywność naszych przedsiębiorców, stworzyło nowe
miejsca pracy. Zachęcam mieszkańców
Gminy Sitno, aby korzystali z działań prowadzonych przez LGD „Ziemia Zamojska”.
Bliższe informacje na temat działalności LGD Ziemia Zamojska znajdziecie
Państwo na stronie internetowej www.
lgdziemiazamojska.pl oraz na FB Stowarzyszenia.
Dominika Witkowska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEŚNIKACH
Sukces naszych uczniów w konkursie
We wrześniu uczniowie naszej szkoły
zmierzyli się w wojewódzkim konkursie
wiedzy ekologicznej „PSZCZOŁY ZNAM
I O NIE DBAM”. Organizatorem konkursu
był Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pszczelej
Woli, a współorganizatorami konkursu:
Województwo Lubelskie, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Celem konkursu
była popularyzacja wśród uczniów szkół
podstawowych - klas IV-VI roli i znaczenia
pszczoły miodnej dla środowiska naturalnego, a także edukacja ekologiczna i propagowanie postaw ekologicznych wśród
mieszkańców województwa lubelskiego.
Ideą konkursu było zachęcenie młodych
ludzi do obserwowania życia pszczół i ich
zwyczajów, poszerzania wiedzy na temat
roślin miododajnych, pszczelarstwa oraz
znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka, a także angażowanie szkół
do akcji na rzecz ochrony środowiska.
Z naszej szkoły w konkursie udział wzięli
uczniowie klasy VI: Oliwia Łukaszczuk, Jakub Kiryczuk i Martyna Buda, pokonując
w ścisłym finale 120 rywali z około 50 szkół.
Dzięki ich staraniom nasza szkoła znalazła
się w ścisłym gronie zwycięzców i zajęła III
miejsce w województwie oraz nagrodę
rzeczową o wartości 2000 zł – dla szkoły.
Serdecznie gratulujemy naszym uczestnikom!
Rada Pedagogiczna

Dzień postaci z bajek
Z okazji „Dnia Postaci z Bajek” mali
aktorzy z zerówki i klasy 3 pod okiem p.
Samanty Kowalczuk – Sieradzkiej przedstawili spektakl pt. „Bo życie to może być
bajka”. Występ ten uświadomił dzieciom,
jak ważne jest pomaganie innym i życzliwe nastawienie. Nasi uczniowie ukazali
widzom również wartość przyjaźni.
Podczas wypowiedzianych ról, zaśpiewanych piosenek oraz zatańczonych tań-
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ców młodzi artyści rozwinęli kompetencje
językowe oraz społeczne, a także rozwinęli swoją świadomość oraz twórczość
artystyczną. Pomimo pandemii przedstawienie miało liczną grupę odbiorców, ponieważ relacja z wydarzenia została opublikowana na kanale YouTube.

DZIEŃ PLUSZOWEGO
MISIA
25 listopada 2020 roku zerówka obchodziła „Dzień Pluszowego Misia”. Dzieciaki nie tylko poznały historię ulubionej
maskotki, ale także wykonały własne misie
z talerzyków papierowych. Prace były różnorodne i wielokolorowe, stworzone z zaangażowaniem i uśmiechem na twarzy.

DZIEŃ CHŁOPAKA – w oddziale 0 i klasie III
30 września 2020 roku zerówka oraz
klasa trzecia świętowały Dzień Chłopaka.
Dziewczynki przygotowały własnoręcznie
wykonane prezenty - „Medale Superchłopaka”, które sprawiły wiele przyjemności
młodym mężczyznom.
Następnie dzieciaki brały udział w różnorodnych zabawach m.in. tańcach przy
muzyce, konkursie talentów, a także wykonywały doświadczenia np. „Robimy
deszcz”, „Lepimy z masy solnej”, „Co pływa,
a co tonie”.
Chłopcy mieli również możliwość wykazania się w specjalnie przygotowanych
zadaniach dla „Supermena” np. zrobienie
pompek, zaśpiewanie piosenki i wiele innych.

Wychowankowie uczestniczyli w różnych grach i zabawach związanych z niedźwiadkami. Śpiewali także piosenki i recytowali znane im wierszyki o misiakach.
Miłym urozmaiceniem była wykonana
przez dzieci fotobudka. Najmłodsi bardzo
chętnie pozowali do zdjęć i odkryli w sobie naturę prawdziwego niedźwiedzia.
Pod koniec zajęć wszyscy jednogłośnie
stwierdzili, że pluszowy miś jest jedną
z najlepszych zabawek dla najmłodszych.
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Z kalendarza ważnych uroczystości szkolnych
Szkoły Podstawowej w Cześnikach
Doniosłym momentem uroczystości
szkolnych przeprowadzonych w Szkole
Podstawowej w Cześnikach było ,,Ślubowanie pierwszoklasistów ‚’ oraz ,,Pasowanie na przedszkolaka’’, które wzbudziły
wiele emocji. ,,Pasowanie i Ślubowanie ‚’
to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla
najmłodszych, ale również dla rodziców,
którzy z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie mogli być wszyscy obecni w naszej
Szkole, ale mogli uczestniczyć w tej wyjątkowej chwili dla ich dzieci dzięki mediom
elektronicznym.

Ślubowanie klas
pierwszych odbyło się
21 października 2020
roku w naszej Szkole

Na początku uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
w przygotowanym wcześniej programie
artystycznym. Po występie Nasi pierwszoklasiści przed pocztem sztandarowym
złożyli swoje ślubowanie. Aktu pasowania
dokonała pani Dyrektor Joanna Zosik –
Kalbarczyk. Po pasowaniu dzieci oficjalnie
zostały przyjęte w poczet uczniów naszej
Szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały
legitymacje szkolne oraz dyplomy, a także
wiele prezentów od Szkolnej Rady Rodziców i starszych kolegów. Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialna była
wychowawczyni klasy I pani Magdalena
Kawęcka.
Kochane pierwszaki! Cieszymy się, że
jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce! Powodzenia!

Pasowanie na Przedszkolaka odbyło się 25
listopada 2020 roku

Bohaterami tego wydarzenia były
najmłodsze dzieci w naszej Szkole.
Przedszkolaki w obecności pani Dyrektor Joanny Zosik - Kalbarczyk zaprezentowały program artystyczny. Dzieci choć
lekko zestresowane pięknie recytowały
wierszyki i śpiewały piosenki. Po czę-

ści artystycznej dzieci złożyły ślubowanie. Następnie pani Dyrektor dokonała
aktu pasowania. Po uroczystości dzieci
otrzymały dyplomy od swojej pani wychowawczyni Anny Smusz. Ta właśnie
pani z pomocą pani stażystki Małgorzaty
Bratkowskiej – Żeromskiej przygotowała
uczniów do tego ważnego dla Nich dnia.

Dzieci zostały obdarowane licznymi prezentami od rodziców oraz Pani Dyrektor.
Od tej chwili wszystkie dzieci z przedszkola stały się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Kochanym przedszkolak gratulujemy
i życzymy powodzenia!
Samanta Kowalczuk-Sieradzka
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81. Rocznica Bitwy pod Cześnikami
Z okazji 81. Rocznicy Bitwy pod Cześnikami uczniowie SP w Cześnikach
wzięli udział w Akademii przygotowanej
przez uczniów klasy ósmej, upamiętniające zatrzymanie przez 39.D.P. natarcie
niemieckiego VII Korpusu, wydarzenia
z 21 września 1939 roku. Następnie cała
społeczność szkolna minutą ciszy uczciła
wszystkich poległych w tym starciu. Po tej
uroczystości złożono wieniec przy pomniku i zapalono znicze.

Opracowała: Justyna Kulpa

Małe projekty – duże efekty !
Uczniowie 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej w Cześnikach w trakcie nauki zdalnej nie próżnują lecz pod kierunkiem Pani Joanny Kułacz
samodzielnie „doświadczają fizyki”.
W trakcie wykonywania prostych doświadczeń w domu rozwijają swoje umiejętności badawcze, identyfikują zjawiska i prawa fizyczne.
Uczniowie kl. 8 zbudowali model silnika elektrycznego na prąd stały oraz elektromagnes.

Woda bez soli

Woda z solą

Materiały wykorzystane do wykonania
modelu silnika elektrycznego to:
 bateria (np. 9 V)
 uzwojenie wykonane z drucika miedzianego
 magnes neodymowy
 dwie agrafki

Uczniowie kl. 7 eksperymentowali natomiast z Prawem Archimedesa i związaną
z nim siłą wyporu. Sprawdzali jak zachowa
się jajko w osolonej i nieosolonej wodzie
oraz szukali odpowiedzi dlaczego ten sam
kawałek plasteliny tonie, gdy jest grudką,
a pływa, gdy uformujemy z niego miseczkę.

Materiały potrzebne do wykonania
elektromagnesu to:
 gruby stalowy gwóźdź
 izolowany drut (najlepiej miedziany)
 bateria
Uczniowie zauważyli, że elektromagnes
działa jak magnes i przyciąga stalowe
przedmioty np. szpilki. Przykładem zastosowania elektromagnesu jest doskonale
każdemu znany dzwonek szkolny.

Zachęcamy wszystkich majsterkowiczów do wykonania tych prostych lecz
efektownych doświadczeń w domu.
W celu obejrzenia silnika i elektromagnesu w działaniu zapraszamy na stronę fb
Szkoły Podstawowej w Cześnikach.
Życzymy miłej zabawy połączonej z nauką!
Opis Joanna Kułacz
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SZKOŁA PODSTAWOWA W HORYSZOWIE POLSKIM
Akcja „Zdrowa żywność” w Szkole Podstawowej
im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim
Każdy z nas wie, jak ważne w dzisiejszych czasach jest zdrowe odżywianie. Żyjemy w świecie, w którym coraz
trudniej jest kupić produkt pozbawiony
dużych ilości chemicznych „ulepszaczy”.
Nasz dzień mija zbyt szybko, dlatego często zapominamy o tym, że nasza dieta
powinna być nie tylko urozmaicona, lecz
przede wszystkim zdrowa. Dużo łatwiej
jest nam kupić gotowe danie lub takie,
którego przygotowanie zajmie nam dosłownie kilka minut – niż przyrządzić je
samodzielnie. Na szczęście coraz bardziej
popularna staje się tzw. „moda na zdrowie”, która promuje nie tylko aktywność
fizyczną, lecz także odpowiednio dobraną dietę.
Bardzo ważne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować w człowieku

dobre nawyki żywieniowe, czego dzieci uczą się nie tylko w domu, lecz także
w szkole.
Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa
im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim
nadzorowała akcję pt. „Zdrowe odżywianie”. Inicjatorem tego przedsięwzięcia
była pani Renata Leśniak – nauczycielka
języka angielskiego w tutejszej szkole
oraz zwolenniczka zdrowego trybu życia.
Każda z klas pod nadzorem swoich
wychowawców przygotowywała zdrowe
posiłki. Znalazły się wśród nich m.in. kanapki, przekąski, sałatki, pieczone warzywa i owoce. Dzieci wymieniały się między
sobą pomysłami i przepisami na niezwykle proste posiłki, które bez problemu

mogą wykonać w domu. Radość towarzysząca akcji prozdrowotnej była nie do

opisania, zaś sami uczniowie zachwycali
się zarówno łatwością wykonania, jak

i smakiem przygotowanych przez siebie
potraw.
Nie da się ukryć, iż najważniejszym
punktem tego dnia okazała się degusta-

cja. Dzieci wraz z nauczycielami i wychowawcami próbowali potraw swoich koleżanek i kolegów.
Warto podkreślić, iż Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim już po raz
kolejny podjęła działanie mające na celu
promocję zdrowego żywienia. Uczniowie tej szkoły nie tylko osiągają świetne
wyniki w nauce, lecz także chętnie biorą
udział w akcjach organizowanych przez
nauczycieli tej szkoły, a często sami też
wychodzą z własną inicjatywą.
Pamiętajmy o tym, że zdrowy tryb życia jest bardzo ważny, szczególnie teraz
w tak specyficznym czasie. Poświęćmy zatem chwilę na przygotowanie zdrowego
dania, a nasza satysfakcja okaże się bezcenna.
Beata Śniechowska
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Mikołaj jednak
dojechał!
Rok 2020 chyba już zawsze będzie
nam kojarzył się jako czas bardzo trudny,
w którym ludzie musieli nauczyć się żyć
w pewnym ograniczeniu oraz braku swobody. Wprowadzenie różnych obostrzeń
spowodowało, że pojawiały się spekulacje
dotyczące tego, czy do naszego kraju zdoła dotrzeć pewna bardzo ważna osoba...
Oczywiście chodzi o Świętego Mikołaja !
Na szczęście przyjechał, mimo braku śniegu w naszym pięknym kraju. Pewnie wiele
osób zastanawiało się, jak Mikołajowi uda
się obdarować prezentami dzieci, które
przecież od października uczą się zdalnie.
Mikołaj ze Szkoły Podstawowej nie
miał z tym problemu, gdyż… osobiście
rozwoził uczniom paczki do domów, oczywiście z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim
z niecierpliwością czekały na Mikołaja,
który odwiedził ich, podając paczki przez

drzwi. Podczas lekcji zdalnych prowadzonych tego dnia, co chwilę dało się słyszeć
radosny krzyk dzieci: „Mikołaj przyjechał!”.
Najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego „Biedroneczki” oraz z oddziału zerowego przywitały Mikołaja w szkole, co
było dla nich bardzo ważnym wydarzeniem tego dnia.
Jak widać, w szkole w Horyszowie Polskim nie ma rzeczy niemożliwych! Mikołaj,

który odwiedził uczniów tej szkoły, był zachwycony uprzejmością dzieci oraz wspaniałymi wynikami w nauce, jakie osiągają!
Skąd Mikołaj o tym wie? To proste – przecież on wie wszystko. Obiecał też, że za rok
znowu przyjedzie, lecz może wtedy dzieci
będą już w szkole.
Mikołaju, przyjedź znowu w przyszłym
roku !
Beata Śniechowska

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU
Projekt „Szkoła przyszłości. Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu”
Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu od 1 stycznia 2018
roku do 30 listopada 2020 roku uczest-

niczyła w projekcie współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014 – 2020. Projekt nosił tytuł:
„Szkoła przyszłości. Podniesienie wiedzy
i kompetencji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
w Jarosławcu”. Całkowita jego wartość
wyniosła: 399 640,45 złotych (dofinansowanie z budżetu państwa – 32 946,07
złotych, dofinansowanie z UE – 339 694,38
złotych). Z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 27 000 złotych.
Głównym celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie
kompetencji nauczycieli oraz wsparcie dla
szkoły poprzez doposażenie w pomoce
dydaktyczne i niezbędny sprzęt do pracowni.
W zajęciach projektowych z przyrody,
matematyki, języka angielskiego, języka
niemieckiego, informatyki oraz w zajęciach logopedycznych i specjalistycznych
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prowadzonych przez pedagoga, a także
w informatycznych, fotograficznych i z robotyki wzięło udział 173 uczniów z klas:
I – VI. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach uczniowie ci podnieśli
swoje umiejętności i nabyli kompetencje kluczowe. Dużym wsparciem w ramach zajęć zostali objęci także uczniowie
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Działania projektowe posłużyły zniwelowaniu deficytów oraz złagodzeniu dysproporcji edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami.
Za otrzymane dofinansowanie zostały
zakupione liczne pomoce dydaktyczne do
nauki przyrody, matematyki, języków obcych, informatyki oraz zajęć logopedycznych
i innych specjalistycznych. Szkoła wzbogaciła
się również o 20 komputerów dla uczniów i 2
dla nauczycieli, a pracownia językowa została
wyposażona w nowe meble i sprzęt.

W ramach projektu sześcioro nauczycieli wzięło udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Wszyscy prowadzący zajęcia zdobyli
dodatkową wiedzę na temat wspierania
efektywnej edukacji dzieci i rozwijania ich
zainteresowań.
Wszyscy uczestnicy zajęć dodatkowych odbywających się w ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Jarosławcu rozwinęli wła-
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ściwe postawy i poszerzyli swoje umiejętności, a przede wszystkim udoskonalili
kompetencje w zakresie: porozumiewania
się w języku ojczystym i językach obcych,
kompetencje matematyczne i informatyczne, poprawili zdolność uczenia się,
rozumowania, poszerzyli wiedzę i kwalifikacje potrzebne do wykonywania określonych ról w przyszłości.
Barbara Sagata
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE
Niezmiennie aktywni, czyli o Szkole Podstawowej w Sitnie
Z rozsądkiem i realizmem…

Gotowi do działania, stęsknieni za rówieśnikami, chętni do nauki uczniowie,
we wrześniu br., przekroczyli mury szkoły
z nadzieją, że praca zdalna to odległe doświadczenie. Bardzo szybko uświadomili
sobie, że powrót do nauczania stacjonarnego oznacza konieczność podporządkowania się procedurom bezpieczeństwa.

Noszenie maseczek, dezynfekcja
i inne reguły sanitarne, stały się normą. Do
wszystkiego można się przecież przyzwyczaić. Zanim jednak postawy weszły na

dobre w nawyk, nastąpił okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Budynek opustoszał, a nasz mikroświat
społeczny zmienił wymiar. Aktywność
uczniów nie uległa, na szczęście, osłabieniu. Działania prowadzone od lat w sposób zorganizowany i systematyczny, są
kontynuowane.

internetowego, nagranych życzeń składanych przez przedstawicieli SU.
Nasza szkoła włączyła się w obchody
Dnia Kropki – święta kreatywności, odwagi i zabawy. Zaś 23 października 2020 r.
uczniowie klas I - IV aktywnie obchodzili

Aktywność twórcza
14 października 2020 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość ta przebiegała inaczej niż w ubiegłych
latach, w związku z ograniczeniami związanymi z sytuacją pandemiczną. Uczniowie w klasach wręczyli wychowawcom
i nauczycielom własnoręcznie wykonane
kartki z życzeniami. Następnie wzięli udział
w konkursie - ,,Twarz Twojego nauczyciela
wygląda znajomo”. Zadanie konkursowe
polegało na rozpoznaniu nauczycieli ze
zdjęcia z ich dzieciństwa, podczas wyświetlanej prezentacji. Niespodziankę stanowiło przesłanie, za pomocą komunikatora

Dzień Kundelka. Były krzyżówki, labirynty, wyliczanki i prace plastyczne. 10 listopada, z okazji Międzynarodowego Dnia
Jeża, uczniowie klasy pierwszej podczas
zdalnej lekcji plastyki wykonali przepiękne prace. Kilka dni później, 25 listopada,
z okazji Dnia Pluszowego Misia uczniowie
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klas I - III wykonali prace, których bohaterem jest miś.
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Aktywność obywatelska

Aktywność fizyczna

Dnia 10 listopada przy pomocy komunikatorów internetowych uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły odśpiewali Hymn
Państwowy. „Mazurek Dąbrowskiego”
zabrzmiał o godzinie 11.11. Potwierdzeniem udziału w akcji „Szkoła do hymnu”
jest otrzymanie pamiątkowego dyplomu.
W listopadzie, w ramach akademii, opublikowana została prezentacja o Święcie
Niepodległości, wzbogacona zdjęciami
uczniów dokumentującymi postawę patriotyczną.

19 i 20 września 2020 r. na obiektach
sportowych przy Zespole Szkół w Sitnie
odbyły się Powiatowe Igrzyska LZS. Zawodnikom towarzyszyła idea cubertenowska. 28 listopada w hali sportowej
Zespołu Szkół w Sitnie rozegrane zostały
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość LZS w Tenisie Stołowym. W zawodach uczestniczyło 35 zawodników.

Aktywność społeczna

Aktywność polonistyczna
Dnia 7 września wybrani uczniowie
klas VI– VIII czytali dramat Juliusza Słowackiego „ Balladyna”. Wydarzeniem tym
włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania organizowaną przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa (Covid- 19),
zarejestrowaliśmy nasz występ. Podczas
dziewiątej odsłony Narodowego czytania
grupa lektorów naszej szkoły zdalnie połączyła się z uczniami poszczególnych klas.

Od kilku lat Mieszkańcy naszej Gminy
udzielają wsparcia Hospicjum dla dorosłych Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych. W październiku przeprowadzona
została zbiórka darów (warzyw i przetworów) dla podopiecznych hospicjum.

Szkolne Koło Caritas przeprowadziło
natomiast zbiórkę darów dla dzieci z Ukrainy „Miej serce - podziel się!”.

Aktywne nauczanie
Nasza szkoła znalazła się wśród placówek, do których już wkrótce Państwowy
Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekaże
tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Otrzymany Pakiet to tablet
wraz z niezbędnymi akcesoriami.
Zostaliśmy także zakwalifikowani
do projektu „Edukacja zdalna z energią”,
którego celem jest udzielenie dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych
wsparcia we wdrażaniu oraz prowadzeniu
efektywnej edukacji zdalnej lub hybrydowej (m.in. wideolekcji prowadzonych on
– line) przy pomocy nowoczesnych i bezpiecznych narzędzi w obliczu stale zmieniających się warunków pracy szkoły.

Dnia 29 września cała społeczność
szkolna włączyła się w akcję obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Uczniowie poszczególnych klas odczytali fragment wybranego utworu Janiny Porazińskiej lub aktualnie omawianej
lektury.
W dniu 22 września uczniowie, wraz
z wychowawcami, porządkowali obejście
szkoły, rowy na terenie Sitna oraz pobliski
cmentarz. Tegoroczna Akcja Sprzątanie
Świata została przeprowadzona zgodnie
z harmonogramem: uczniowie wykonywali plakaty, wzięli udział w pogadance na
temat segregacji śmieci i sprzątali „przyszkolny świat”.

Sale lekcyjne zostały wyposażone
w monitory interaktywne, co przyczyni się
do podniesienia efektywności prowadzonych lekcji. Na uczniów czeka także zakupione Wirtualne Laboratorium „Empirusz”
- doskonałe, cyfrowe laboratorium chemiczne, w pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt
potrzebny do wykonywania doświadczeń
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chemicznych, zawsze przygotowane do
przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.
Cała społeczność szkolna dotkliwie
odczuwa brak stacjonarnego nauczania. Choć wszyscy są świadomi konieczności zapobiegania i zwalczania COVID
– 19, tęsknią za szkołą.
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Z wdzięcznością..
Dyrektor, nauczyciele i uczniowie
składają podziękowanie Wójtowi Gminy
Sitno za przekazanie komputerów na
nauczanie zdalne oraz Mieszkańcom Sitna i radnemu Panu Kamilowi Pysiowi za
przyznanie środków pieniężnych z funduszu sołeckiego na zakup piłkochwy-
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tów i keyboardów do zajęć z rytmiki.
Składamy również podziękowanie Panu
Mirosławowi Kropornickiemu za okazywaną bezpłatnie pomoc szkole oraz GKS
„Potok” za sfinansowanie brakującego
ogrodzenia wokół boiska szkolnego.
Katarzyna Barwińska

Jubileusz 40–lecia kapłaństwa Księdza
Wiesława Wróbla

W bieżącym roku Ks. Wiesław Wróbel z parafii Czołki obchodził jubileusz
40–lecia święceń kapłańskich. Jego droga do kapłaństwa rozpoczęła się w rodzinnej parafii Kryłów, gdzie urodził się
8 stycznia 1955 r. Po Pierwszej Komunii Świętej został ministrantem, służąc
przez cały okres szkoły podstawowej.
W szkole średniej, gdzie uczęszczanie na
lekcje religii było źle widziane, uczęszczał na katechezę dla młodzieży, która
odbywała się w każdą niedzielę.
Szkoła średnia była czasem, gdzie zetknął się i zgłębiał naukę ekonomii i organizacji przedsiębiorstw, która jak się
okazało w przyszłości, posłużyła do zarządzania powierzonymi jemu placówkami duszpasterskimi. Po maturze, którą zdał w 1974 r., wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Lublinie,
którą ukończył z tytułem magistra teologii. 16.06.1980 r. przyjął święcenie kapłańskie. Jego pierwszą placówką była
Parafia Matki Boskiej Królowej Polski
w Zagłobie w dekanacie Opole Lubelskie (na tzw. Powiślu). W parafii Zagłoba
pracował od 22.06.1980 r. do 26.12.1984
r. Drugą parafią była Parafia p. w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Antoniego Padewskiego w Milejowie, dekanat Łęczna.
W tejże parafii Ksiądz Wiesław pracował
od 27.12.1984 r. do 06.07.1985 r. Trzecim
wikariatem była parafia Św. Michała Archanioła w Zamościu w której pracował
od 07.07.1985 r. do 11.02.1989 r. Dnia
12.02.1989 r. otrzymał nominację na
urząd proboszcza Parafii M.B. Częstochowskiej w Czołkach.
W nowo erygowanej parafii Czołki
(30.06.1983 r.) proboszcz musiał skupić się na ogólnej pracy duszpasterskiej
wyrażającej się w sprawowaniu sakramentów, głoszeniu słowa Bożego, prowadzeniu kancelarii parafialnej, nauce
katechezy w istniejących w tym czasie
szkołach, prowadzeniu prac budowla-

nych, związanych z wykończeniem kościoła parafialnego, ale również podjęciu
prac społecznych, przed którymi stanęli
mieszkańcy parafii. Ksiądz Wiesław był
przewodniczącym Komisji ds. Telefonizacji, budowy chodnika, Gazyfikacji.
Wszystkie inwestycje podjęte w tym czasie zostały pomyślnie zrealizowane dzięki
zaangażowaniu ludzi i władz gminy Sitno.
Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polski, w uznaniu za zaangażowanie w prace
społeczne, w 2002 roku ks. Wiesław Wróbel został odznaczony Krzyżem Zasługi.
Po objęciu parafii Czołki, problemem,
z którym trzeba było się zmierzyć, była
kaplica p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kornelówce. Powstała ona w 1954
r. i miała wymiary 5m : 5 m. W latach 80
– tych została rozbudowana o drugie
tyle (5m : 10 m). Mimo to, nie spełnia-

ła swojej funkcji. Na zebraniu wiejskim
w 1995 r. społeczność Kornelówki podjęła decyzję o budowie kościoła filialnego. Prace budowlane rozpoczęły się
w 1996 r. i trwały 6 lat. Pierwsza msza św.
w nowym kościele została odprawiona
w święto patronów – 29.06.2002 r.
Ksiądz Wiesław jest obecnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i okolic,
które prowadzi 4 szkoły podstawowe
i 4 przedszkola na terenie gminy Sitno.
Jubileusz 40 – lecia pracy kapłańskiej, w tym ponad 30 lat pracy w parafii
Czołki jest doskonałą okazją do podziękowania Panu Bogu za dar kapłaństwa
i życzliwość ludzi, których postawił na
jego drodze kapłańskiej.
Kamila Szmidt
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Przy drodze stał
krzyż
Krzyż na początku wsi Stanisławka został postawiony przez Bartłomieja Kapicę w 1905r. jako wotum
wdzięczności za ocalone życie.
Pod koniec XIX wieku Polska była
jeszcze pod zaborami, a nasze tereny
były pod wpływem zaboru Rosyjskiego, cała gospodarka była uzależniona
od Rosji. W urzędach państwowych
obowiązywał język rosyjski, rusyfikowano też szkoły. Za mówienie
w naszym ojczystym języku były bardzo surowe kary, prześladowani byli
również księża. Nie wolno było brać
ślubów, ani chrzcić dzieci w wierze
katolickiej. Zmuszono nas do przyjęcia religi prawosławnej. Polacy wówczas pragnęli i dążyli do zachowania
polskości. Nie chcieli brać ślubów,
ani chrzcić dzieci w cerkwi. Jednym
z takich przeciwników był Bartłomiej
Kapica, który postanowił zwrócić się
o pomoc do papieża Piusa X, aby zezwolił na ślub i chrzest dzieci w wierze katolickiej. Pan Bartłomiej udał się
pieszo do Rzymu. Najgorzej było mu
przejść przez „zieloną granicę”. Był to
odcinek granicy państwa słabo chroniony, ale przebiegał przez tereny
zalesione i trudno dostępne. Piesza
wędrówka trwała 8 miesięcy, po powrocie do domu został przeskarżony do tutejszych władz. Miał sprawę
sądową, na pierwszą rozprawę nie
wstawił się oskarżyciel, natomiast na
drugą księża aby chronić Bartłomieja wynajęli 5 adwokatów. Do sprawy sądowej nie doszło, ponieważ
oskarżyciel zmarł i z tego powodu
rozprawa została wstrzymana. Jako
dowód wdzięczności za szczęśliwą
pielgrzymkę do Rzymu i ocalałe życie
Bartłomiej Kapica postawił drewniany
krzyż, który stoi do dzisiaj.
Irena Kapica
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„Gramy z Głową”
Był mroźny styczniowy wieczór 1993 roku. Do
Wojewódzkiego Domu
Kultury w Zamościu miałem 8 kilometrów a cały
ten odcinek, musiałem
przebyć pieszo, przebijając się zaśnieżonymi
ulicami ,,Hanki Sawickiej”
i ,,Róży Luksemburg”. Na
scenie koncertował właśnie Ryszard Ridel z zespołem ,,Dżem”. W środku panowała gorąca atmosfera, ludzie byli dla siebie życzliwi
i serdeczni, przypinali ręcznie robione
serduszka, wrzucali pieniądze do puszek
składając sobie życzenia noworoczne. Tak
zapamiętałem Pierwszy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego tematem były choroby serca najmłodszych
pacjentów.
W 2019 roku Wójt Gminy Sitno, KGW
Stabrów, Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie, Dzienny Dom Seniora w Stanisławce, LGD Ziemia Zamojska z Kornelówki, OSP Jarosławiec i OSP Stabrów
wspólnie z naszymi wolontariuszkami
Eweliną Sobczuk, Wiolą Kudełką i Aleksandrą Sołoducha nawiązało współpracę
ze sztabem WOŚP, który jest powoływany
co roku, a swoimi działaniami obejmuje miasto Zamość i powiat zamojski. Od
2003 roku siedzibą sztabu jest Młodzieżowy Dom Kultury a jego szefową i wieloletnią organizatorką, oddaną całym
sercem pracy z młodzieżą jest pochodząca z terenu Gminy Sitno Pani Magdalena

Cieplechowicz – Buczak, która od 1999
roku zawodowo pracuje jako pdagog
i realizując swoje pasje artystyczne, przekazuje wiedzę i umiejętności, odkrywając
przy tym talenty doceniane na poziomie
ogólnopolskim i międzynarodowym. Jak
sama podkreśla, co roku w Zamościu padają rekordy zbiórki na WOŚP, ale nie o rekordy tu chodzi, bo to co robimy dla ludzi,
to od serca dla serca. Sztab Zamojski liczy
około 600 wolontariuszy, zajmuje się także organizacją koncertów i licytacji.
W tym roku mamy bardzo trudną sytuację epidemiczną, w związku z tym postanowiliśmy dodatkowo zorganizować
paczki covidowe z żywnością i sprzętem
ochrony osobistej dla okolicznych DPS
i szpitali.
31 stycznia 2021 roku odbędzie się
29 Finał WOŚP, gramy z głową dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy.
Pomagajmy ramię w ramię, z uśmiechem,
róbmy dobro.
Tomasz Biłant
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KULTURA W PIGUŁCE
„Klimat na czytanie”
10 października 2020 r. nasze biblioteki wzięły czynny udział już w VI edycji
ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek” pod
hasłem „Klimat na czytanie”. Naszą nocną
przygodę rozpoczęliśmy od gier planszowych. Następnie z materiałów wtórnych
oraz kolorowych jesiennych liści, każdy
mógł stworzyć drzewo - witraż. Uczestnicy
mogli się sprawdzić w quizie przyrodniczym i odpowiedzieć na pytania związane
z degradacją środowiska, efektem cieplarnianym, gatunkami chronionymi fauny
i flory. Najlepszą zawodniczką okazała się
Oliwia, która do końca zabawy zachowała
3 szanse (baloniki). Na kolejnych warsztatach, uczestnicy mogli poznać zastosowanie plastiku, który może być powtórnie wykorzystany do zrobienia chociażby
- kolorowych lampionów. Organizatorzy
tej akcji, na czas trwania Nocy Bibliotek,
udostępnili prawa do publicznej emisji
filmu „Jakub, Mimmy i gadające psy”. Żeby
umilić oglądanie naszym uczestnikom, Panie bibliotekarki przygotowały słodki deser - gofry z bitą śmietaną i malinami. Ze
względu na aktualne wytyczne sanitarne
oraz MKiDN zrezygnowaliśmy z nocowania w bibliotece. Po godzinie 21-ej zakończyliśmy wspólną zabawę. Dziękujemy
wszystkim biorącym udział w tegorocznej
„Nocy Bibliotek” i zapraszamy za rok.
Kamila Szmidt

„BIBLIOTEKA
BEZGLUTENOWA”
To nazwa projektu, w którym biorą
udział nasze placówki. Dzięki temu, że
uczestniczyliśmy w tej akcji, otrzymaliśmy
nieodpłatnie do naszych bibliotek książki
wydane przez Polskie Stowarzyszenie Osób
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Znalazły one swoje miejsce na specjalnie wyeksponowanych „bezglutenowych” półkach.
Naszym zadaniem jako bibliotekarzy,
było wysłanie przepisu wraz ze zdjęciem
bezglutenowego dania na podany przez
organizatora adres e-mail. W zamian otrzymaliśmy zestaw książek na temat celiakii
i diety bezglutenowej, które udostępniamy
naszym czytelnikom. Znajdują się wśród
nich pozycje dla młodszych czytelników,

które w prosty „dziecinny” sposób wyjaśniają czym jest „tajemniczy” gluten oraz
poradniki dla dorosłych.
Projekt„Biblioteka bezglutenowa” powstał
z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Osób

z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat
celiakii poprzez bezpłatne udostępnianie bibliotekom wydawnictw o tej tematyce.
Iwona Bednarska - Dec
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Warsztaty rękodzieła
w Centrum
W dniu 12 października 2020 r. w Centrum Kultury w Sitnie odbyły się warsztaty z robienia chusteczników metodą
powertex. Pod okiem Pani Agaty Piwko,
drewniane skrzyneczki zmieniły się w eleganckie i stylowe pudełka na chusteczki.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo
i miłą atmosferę, natomiast Pani Agacie
za wspaniałe prowadzenie warsztatów
rękodzieła. Mamy nadzieję, że w następnym roku uda nam się zrealizować kolejne spotkanie.

Mała książka –
WIELKI CZŁOWIEK
Miło nam poinformować, że nasze
biblioteki biorą udział w kolejnej edycji
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka
- wielki człowiek”. Każde dziecko z rocznika 2014 - 2017 zapisane do biblioteki,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym

dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką
połączeni, czyli o roli czytania w życiu
dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających
z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzieci, które w poprzedniej kampanii
otrzymały wyprawkę czytelniczą, mogą
również brać udział w tej akcji. Dostaną
imienne karty czytelnika i będą mogły
zbierać naklejki. Warto się pośpieszyć.
Kto pierwszy uzupełni kartę naklejkami
otrzymam odznakę Superczytelnika. Zapraszamy rodziców ze swoimi pociechami do naszych bibliotek.

„Popołudnie z planszówkami”

W dniu 18 października Muzeum Pożarnictwa wspólnie z Biblioteką
w Cześnikach zorganizowały kolejne spotkanie planszówkowe. Po długiej
przerwie związanej z pandemią, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, miłośnicy gier planszowych mogli przez kilka godzin oddawać się
swojej pasji. Wszyscy czekamy na możliwość kolejnego spotkania.
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Jesienne stroiki i dekoracje w Muzeum
22 października w Bibliotece oraz
Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach odbyły się warsztaty plastyczne. W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich
Świętych zebrane Panie wykonały stroiki i wieńce, którymi udekorowały groby
swoich bliskich. Przy odrobinie pomysłowości oraz inspiracji z drewnianych
gałęzi , sznurka, drutu florystycznego

102 rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości

Święto Niepodległości – dotychczas obchodzone w gminie Sitno
niezwykle uroczyście, w tym roku
przybrało inny wymiar. Przez panującą
epidemię i związane z nią obostrzenia,
nie mogliśmy świętować 102 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę, jak co roku, rozpoczynając uroczystą mszą świętą i przedstawieniem
patriotycznym, przygotowywanym
przez uczniów szkół podstawowych.
Tym bardziej w tym trudnym dla
wszystkich czasie Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Sitnie przygotowali niespodziankę dla mieszkańców
naszej gminy. W dniu 11 listopada na
stronie facebook - owej Centrum Kultury został zamieszczony film z nagranym przez naszą orkiestrę hymnem
państwowym oraz pieśnią „Marsz
Pierwszej Brygady”. Tym samym chcieliśmy, odpowiadając na apel Wójta
Gminy Sitno – Pana Krzysztofa Senia,
aby w każdym domu, przy naszym
akompaniamencie, został uroczyście
odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”.
Żywimy nadzieję, że nam się to udało.

oraz sztucznych kwiatów powstały piękne dekoracje. W związku z obowiązującymi obostrzeniami co do limitu zgromadzonych osób, nie wszyscy chętni
mogli wziąć udział w spotkaniu. Miejmy
nadzieję że następne warsztaty nie będą
już musiały być podporządkowane pandemicznym obostrzeniom.

Wyjątkowe spotkanie ze Świętym Mikołajem
W tym roku Święty Mikołaj, który
w poprzednich latach odwiedzał Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, przywożąc dzieciom prezenty, postanowił
trochę zmienić formę spotkania z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy.
Chcąc zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami obdarować grzeczne dzieci, w niedzielne popołudnie 6 grudnia
ruszył w teren w asyście Śnieżynki oraz

Elfa i odwiedził je osobiście. Milusińscy
byli bardzo zaskoczeni wizytą Świętego,
a niektórzy wręcz zawstydzeni. Jednakże
wszyscy bardzo ciepło przyjmowali brodatego gościa i obiecywali być grzecznymi przez cały następny rok.
Dziękujemy rodzicom za miłe przyjęcie a naszym dzielnym strażakom za pomoc w organizacji tego wydarzenia.
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Szanownej Drogiej Jubilatce mieszkance Stabrowa

Pani Kazimierze Adamczuk
Z okazji nadchodzącej SETNEJ Rocznicy Urodzin
składamy serdeczne życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha,
błogosławieństwa Bożego na kolejne lata życia
przeżywane w życzliwości i miłości.
100 lat życia to okazja niecodzienna i doniosła.
Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia takiego jubileuszu.
Zwłaszcza na początku drogi życiowej wydaje się On nie do osiągnięcia.
Jest to czas, w którym można zebrać mnóstwo doświadczeń
i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i radości.
Dane było Pani przeżyć 100 lat naszej polskiej historii,
doświadczyć trudów z nią związanych.
Jest to skarbnica doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.
Składając najlepsze życzenia nadziei i siły do pokonania wszelkich trudów,
oraz samych radosnych dni w gronie życzliwych,
troskliwych, najbliższych Pani sercu osób, serdecznie Panią pozdrawiamy.
Przewodniczący Rady Gminy Sitno
Władysław Wydmański

Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń

„Z życia Seniora”
W dniach 12 i 14 października 2020 r.
Seniorzy brali udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez Panią Magdalenę Cieplechowicz - Buczak , córkę Pana
Jana Cieplechowicza - byłego dyrektora
Szkoły Podstawowej w Kornelówce. Sama
Pani Magda przez pewien czas uczyła plastyki w Szkole Podstawowej w Stanisławce.
Technikę malarską jaką poznali Seniorzy na
warsztatach - nowatorską, bardzo trudną,
pracochłonną i czasochłonną jest batik wielobarwny - czyli malowanie na płótnie. Warto podkreślić, że Pani Magda, jako jedyna
w Polsce, posługuje się tą techniką. Seniorzy
w pierwszej kolejności wybrali temat pracy
- kwiaty. Kolejnym etapem było nanoszenie
rysunku na płótno. Następnym najbardziej
pracochłonnym etapem, wymagającym
dużego skupienia i czasu, było woskowanie rozgrzaną parafiną. Woskowany był cały
rysunek z wyjątkiem konturów, w które
wpuszcza się barwnik. Następnym etapem

Pana Wójta Krzysztofa Senia, Pani Sekretarz
Gminy Agnieszki Grzesiuk, Pani Skarbnik
Jolanty Hryciuk, Pani Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Barbary Tor
oraz Pana Przewodniczącego Rady Gminy
Władysława Wydmańskiego, każdemu z Seniorów pamiątkowe kubki.
Pracownicy Dziennego Domu Senior
+ w Stanisławce wszystkim Seniorom, ich
rodzinom oraz mieszkańcom Gminy Sitno,
na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
składają najlepsze życzenia.
było wyprasowywanie wosku z płótna,
a następnie zabezpieczenie woskiem zabarwionych konturów. Ostatnim etapem było
malowanie barwnikami do tkanin. Warto
dodać, że powstałe prace po zakończeniu
obostrzeń będą miały wystawę w Zamojskim Domu Kultury oraz w Centrum Kultury
w Sitnie.
Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego od dnia 19 października 2020 r. do końca
grudnia 2020 r. ośrodek wsparcia - Dzienny
Dom Senior + w Stanisławce zawiesił swoją
działalność . Mimo że, fizycznie Dom Seniora
nie funkcjonuje, ale pracownicy utrzymują
kontakt telefoniczny ze swoimi podopiecznymi, sprawdzając, czy są zdrowi, jak się czują, czy nie potrzebna jest im pomoc.
Pod koniec października miał być obchodzony Gminny Dzień Seniora. Niestety
w związku z pandemią i zamknięciem placówki obchody zostały odwołane. Pracownicy pamiętając o Seniorach złożyli im życzenia i wręczyli w imieniu swoim, jak również

Dużo zdrowia, spełnienia marzeń,
rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia, by nowo narodzone Dziecię
rozpalało serca w Nas i towarzyszyło Nam
w każdym dniu Naszego życia.
Wszystkiego Najlepszego.

Daniel Bergiel
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Według stanu na dzień 03.12.2020
roku w Gminie Sitno jest zameldowanych na pobyt stały 6778 mieszkańców,
w tym 3375 kobiet i 3403 mężczyzn.
W okresie 01.01.2020 do 03.12.2020
roku na pobyt stały zameldowały się 146
osóby, a 69 wymeldowało się z pobytu
stałego.
W okresie jak wyżej urodziło się 52
dzieci w tym 24 dziewczynek i 28 chłopców.
Najczęściej nadawanymi imionami
wśród dziewczynek są: Julia , Zuzanna
i Zofia, natomiast u chłopców Antoni,
Jan i Jakub.
Związek małżeński zawarło 40 par,
a 14 par rozwiodło się.
W wymienionym okresie z terenu
gminy odeszło 75 osób.
Opracowała: Cecylia Czechyra

Najważniejszy prezent. Gabriela Balcarek
To był czas ogromnego zamieszania w niebie. Aniołki szykowały się
do drogi na ziemię, aby tam myszkować po parapetach dziecinnych
pokoików w poszukiwaniu listów do Świętego Mikołaja. Roboty było
co niemiara. Trzeba przecież wyprostować skrzydełka, wyprać białe
szaliczki i czapeczki, wypastować złote buciki…
Po tych przygotowaniach aniołki stawały w kolejce i każdy wywoływany po imieniu podchodził do Mikołaja. A ten przydzielał mu dany
rejon na świecie, gdzie aniołek miał szukać listów od dzieci. Wśród
wielu aniołków były też dwa całkiem małe, które po raz pierwszy miały lecieć z taką ważną misją na ziemię. Był to Lolek i Felek.
– Lolek!!! – zagrzmiał gromkim głos Mikołaj.
– Jestem. – Lolek aż podskoczył z wrażenia.
– I Felek. – zawołał Mikołaj – Z racji tego, że to Wasza pierwsza misja polecicie razem, żeby się wspierać.- Tak jest Mikołaju. – odpowiedziały chórem aniołki.
– Wasz teren to…. – Mikołaj zajrzał do mapy – Polska.
– Tak jest. – aniołki zasalutowały.
– To ruszajcie kochani a uważajcie na ziemi na siebie – Mikołaj otworzył drzwi. Aniołki naciągnęły mocniej czapki, poprawiły szaliczki
i ruszyły w sam środek śnieżnego puchu lecącego z nieba. Droga
nie zajęła im dużo czasu, gdyż aniołki latają bardzo szybko, a dzięki wiejącym wiatrom, które znają cały świat zawsze trafiają na wyznaczone miejsce. Tak też było i z naszymi smykami. Bez problemu trafiły do wyznaczonego kraju i rozpoczęły poszukiwania listów
od dzieci. Wskakiwały na parapety i zaglądały przez szyby do dziecięcych pokoików. Jeżeli na parapecie leżał liścik, w sobie tylko znany sposób wyciągały go i chowały do specjalnej złotej teczki, którą
potem miały przekazać Mikołajowi. Dzieci prosiły w listach o lalki,
misie, autka, książeczki, gry… Aniołki czytały, uśmiechały się i kiwały głowami zadowolone. Dzieci zostawiały często obok listów
poczęstunek dla aniołków, więc nasi skrzydlaci bohaterowie byli
objedzeni jak bąki. Kiedy wydawało się, że odwiedziły już wszystkie
domy przysiedli na gałęzi drzewa, żeby poprawić sobie srebrne sznurówki w złotych bucikach.
– Felek popatrz – Lolek wskazał palcem na coś, co stało pomiędzy drzewami – to chyba dom w którym mieszka jakieś dziecko. Felek przyjrzał się budynkowi, który wskazał mu przyjaciel.

– Eee, coś ty. Domy w których mieszkają dzieci są kolorowe i radosne
a ten jest szary, ponury i smutny.
– A ja ci mówię, że mieszka tam dziecko – Lolek nie dawał za wygraną – przecież w ogrodzie stoi huśtawka i jest piaskownica. Popatrz
sam. Dorośli nie potrzebują takich rzeczy.
Felek zeskoczył z gałązki i podfrunął bliżej. Okazało się, że Lolek miał rację. W ogrodzi stały dziecięce zabawki. Felek popatrzył
w okna domu. W jednym z nich stał bardzo, bardzo smutny chłopczyk i patrzył przed siebie.
-Hmmm – mruknął Felek – Dziwne. Musimy to sprawdzić. Poczekał,
aż chłopiec odejdzie od okna i wskoczył lekko na parapet. Jakież było
jego zdziwienie, kiedy na parapecie ujrzał list. Szybko go wyciągnął.
Spojrzeli z Lolkiem na rysunek i oniemieli.
– Musimy jak najszybciej dostarczyć ten list Mikołajowi – powiedział
Lolek. I już śmigał białymi skrzydełkami w kierunku nieba. Kiedy
dolecieli na miejsce natychmiast podążyli do pokoju Mikołaja.
– No i jak tam kochani? – uśmiechnął się Mikołaj – misja zakończona?
– O tak – aniołki potwierdziły z zapałem – ale mamy coś dziwnego.
– Co takiego? – zainteresował się Mikołaj.
– To list, który znaleźliśmy w smutnym domu – odpowiedziały aniołki podając listy Mikołajowi. Ten przyjrzał się rysunkowi, podrapał się
w białą brodę i pokiwał ze zrozumieniem głową.
– Poważna sprawa chłopcy. Ale spisaliście się na medal. Ten list będzie załatwiony z pierwszej kolejności.
– Ale o co w tym liście chodzi Mikołaju? Tam jest narysowana mama
i tata a przecież dzieci mają rodziców. Mikołaj popatrzył smutno na
swoich dzielnych posłańców.
– Wiecie… czasami bywa tak, że rodzicom rodzą się nie ich dzieci. Oddają je więc do specjalnych domów, aby tam mogły poczekać na swoją prawdziwą mamę i prawdziwego tatę. Wy trafiliście
do takiego domu i tam dziecko zostawiło ten list, w którym napisało że chciałoby się spotkać ze swoimi prawdziwymi rodzicami.
Aniołki otworzyły buzie ze zdziwienia.
– I co teraz będzie? – zafrasował się Felek.
– Jak znajdziemy jego rodziców? – Lolek czuł że zaraz się rozpłacze,
więc powachlował się skrzydełkami.
– Nie martwcie się. Wiem do kogo należy zadzwonić. – Mikołaj
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uśmiechnął się do aniołków sięgając jednocześnie po słuchawkę
telefonu.
A tymczasem na ziemi…. W pięknym, dużym i kolorowym domu
mieszkało dwoje dorosłych ludzi, pan Piotr i pani Maria. Ich dom był
piękny ale oni sami byli smutni. Stroili choinkę i ocierali łzy, piekli
ciasteczka i spoglądali na siebie smutno.
– Kochanie… to kolejne święta bez naszego dziecka – pani Maria
zasmucona popatrzyła na męża.
– Nie martw się – pan Piotr przytulił ją do siebie głaskając jej jasne włosy – Znajdziemy nasze dziecko, tylko musimy trochę poczekać. Wiesz…
Nie dokończył, bo w pokoju zadzwonił telefon. Pani Maria podniosła
słuchawkę.
– Tak słucham. – powiedziała smutno.
Głos w słuchawce zaczął coś tłumaczyć, a pani Maria robiła coraz większe oczy.
– Tak rozumiem. Już, już zapisuję. – pomachała ręką do zdziwionego
pana Piotra, który szybko podał jej notes i długopis
Pani Maria zapisała coś i zmienionym radosnym głosem powiedziała do kogoś w telefonie – Oczywiście, natychmiast tam jedziemy. Kiedy odłożyła słuchawkę śmiała jej się buzia i oczy.
– Co się stało?- zapytał pan Piotr.
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– Dzwoniła pani Mirka z ośrodka, który pomaga nam znaleźć nasze dziecko. I powiedziała, że ktoś bardzo ważny, ale ona nie może
powiedzieć kto, dał jej adres pod którym czeka na nas synek!
Pan Piotr już stał w korytarzu i zakładał płaszcz.
– Śpieszmy się – zawołał – może uda nam się jeszcze zrobić z naszym synkiem pierogi?
Kiedy zajechali pod szary dom, byli bardzo zdenerwowani. Zapukali
do ciężkich drzwi, które po chwili otworzyła uśmiechnięta pani.
– Czy to państwo macie ten adres od pani Mirki?
– Tak – odpowiedzieli razem, trzymając się za dłonie.
– Hohohoho – zawołała miła pani – To było ważne zlecenie!
I poprowadziła ich długim korytarzem do pokoju o niebieskich ścianach. Siedział w nim przy stoliku chłopiec o czarnych jak węgielki
oczach. Kiedy weszli do środka spojrzał na nich. I wtedy oni i on
już wiedzieli, że chociaż nigdy wcześniej się nie widzieli, to znają się
od zawsze, bo oni są jego rodzicami a on ich synkiem. Chłopiec podbiegł i przytulił się mocno do kolan mamy i taty.
– Wiedziałem, że mnie kiedyś znajdziecie! Mikołaj zawsze daje prezenty- powiedział całując mamę Marię w policzek.
– Tak synku on zawsze przynosi prezenty – tata Piotr przytulił synka
do siebie – A teraz zakładaj buciki. Musimy śpieszyć się do domu
lepić pierogi na kolację wigilijną.

„Nie czas jest nam dany, ale chwila
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”.

W OSTATNIM CZASIE
ODESZLI OD NAS
Sagan Grażyna 		

– lat 59, zmarła 11.10.2020r,

Pieńkosz Janusz 		

– lat 67, zmarł 14.10.2020r,

Łój Anna 		

– lat 92 zmarła, 18.10.2020r,

Krukowski Roman

– lat 73, zmarł 21.10.2020r,

Kowalczyk Zenon

– lat 70, zmarł 31.10.2020r,

Palikot Regina 		

– lat 91, zmarła 31.10.2020r,

Złomaniec Maria

– lat 87, zmarła 03.11.2020r,

Juśkiewicz Alfred

– lat 71, zmarł 04.11.2020r,

Blaszka Marianna

– lat 82, zmarła 09.11.2020r,

Krukowska Henryka

– lat 95, zmarła 11.11.2020r,

Żmudzka Małgorzata

– lat 54, zmarła 12.11.2020r,

Lipiec Marianna 		

– lat 88, zmarła 13.11.2020r,

Ładnowski Stanisław

– lat 58, zmarł 15.11.2020r,

Główka Kazimiera

– lat 79, zmarła 20.11.2020r,

Piszcz Krystyna 		

– lat 85, zmarła 20.11.2020r,

Zawada Kazimierz

– lat 87, zmarł 23.11.2020r.

Cisek Zofia 		

– lat 82, zmarła 01.12.2020r,

Bratko Romuald 		

– lat 88, zmarł 04.12.2020r,

Cisek Gustaw 		

– lat 83, zmarł 05.12.2020r,

Kucharska Stanisława

– lat 95, zmarła 05.12.2020r,

Pieczykolan Zygmunt

– lat 76, zmarła 17.12.2020r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Pani Kazimierze Pieńkosz

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

MĘŻA

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych Gminy Sitno
oraz instytucji kultury

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Pani Janinie Zawada

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

MĘŻA

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
oraz jednostki organizacyjne Gminy Sitno

Serdeczne podziękowania delegacji
z Urzędu Gminy w Sitnie, Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej mojego Męża

Śp. Janusza Pieńkosza
składa
Kazimiera Pieńkosz
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Świąteczne konkursy w Centrum Kultury
W dniu 10.12.2020 r. został rozstrzygnięty konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową pod patronatem Wójta Gminy Sitno.
Udział w konkursie brali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Cześnikach, Jarosławcu, Kolonii Sitno, Kornelówki oraz z Sitna.
Ku naszemu zaskoczeniu, otrzymaliśmy
taką samą liczbę prac, jak w roku ubiegłym.
Spośród 52 nadesłanych do Centrum Kultury świątecznych kartek, jury przyznało
3 nagrody główne oraz 4 wyróżnienia.
Trzy główne nagrody wg kolejności
miejsc otrzymują:
I miejsce
Aleksandra Filipiuk –
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
II miejsce
Wiktor Marczak – Szkoła
Podstawowa w Cześnikach
III miejsce
Rafał Szykuła – Szkoła
Podstawowa w Cześnikach
Wyróżnienia:
Maja Szajnoga – Szkoła
Podstawowa w Jarosławcu,
Julia Nowosadowska –
Szkoła Podstawowa w Cześnikach,
Julia Piłat – Szkoła
Podstawowa w Cześnikach,
Weronika Dąbek – Szkoła
Podstawowa w Kolonii Sitno.

Nugatowe bez pieczenia
Składniki:
1 margaryna
¾ szkl. mleka
¾ szkl. cukru
2 – 3 łyżki kakao
50 dag mleka w proszku (ok. 2 szkl.)
25 dag mieszanych posiekanych bakalii (orzechy, rodzynki, itp. można dodać pokruszone herbatniki)
1 opakowanie prostokątnych wafli
Margarynę, mleko i cukier podgrzać, aż się rozpuści, dokładnie wymieszać i ostudzić. Wsypywać po trochu mleko w proszku i kakao. Mieszać,
aż masa będzie jednolita. Wszystkie
bakalie wsypać do masy. Odłożyć dwa
wafle, resztę drobno pokruszyć i również wsypać do masy. Dokładnie wymieszać. Masę rozłożyć grubą warstwą
na jednym waflu, równo rozsmarować.
Przykryć drugim waflem, docisnąć.
Wstawić do lodówki, położyć na wierzchu deską kuchenną, obciążyć równomiernie. Gotowy pokroić na kwadraty.
KGW Jarosławiec Dolny

Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapewniamy, że wykonane przez nich
kartki świąteczne znalazły swoich
adresatów.
W tym samym czasie został
ogłoszony konkurs dla Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu naszej gminy. Panie
miały za zadanie zrobić stroik świąteczny lub dekorację bożonarodzeniową. Wybór był bardzo trudny.
Wszystkie przyniesione do Centrum stroiki zachwycały naturalnością i oryginalnością.
Postanowiliśmy przyznać
I miejsce Paniom z KGW
Stabrów, drugie - KGW
Jarosławiec Górny oraz
trzecie - KGW Boży Dar.
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Najbliższy Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzony od
1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace
organizacyjne i przygotowawcze
do spisu. Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe Rozporządzenie UE
nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności i mieszkań
oraz krajowe akty prawne.

Spis będzie obejmował:


osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;



mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące
mieszkaniami.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności
i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
1. Charakterystyka demograficzna osób
2. Aktywność ekonomiczna osób
3. Poziom wykształcenia
4. Niepełnosprawność
5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne
6. Charakterystyka etniczno-kulturowa
7. Gospodarstwa domowe i rodziny
8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Jak wziąć udział w spisie?


spotkanie z rachmistrzem, który umówi się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie



wywiad telefoniczny - ankieter statystyczny zadzwoni do Państwa i przeprowadzi wywiad przez telefon



przez internet, w drodze samospisu – wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl, wybrać
zakładkę Formularze spisowe, wybrać formularz identyfikacyjny, wpisać swoje dane i zdefiniować hasło dostępu, wpisać kod, a następnie zalogować się i wypełnić formularz spisowy.

