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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku pragniemy złożyć
wszystkim mieszkańcom gminy
najserdeczniejsze życzenia.
Aby zbliżające się święta były
pięknym, niezapomnianym czasem,
spędzonym w gronie rodzinnym
przy zapachu przystrojonej choinki.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie same
pogodne, wolne od trosk i zmartwień dni
oraz dostarczy wielu okazji do
realizacji osobistych zamierzeń życzą
Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń
Przewodniczący
Gminy Sitno
Władysław Wydmański

Z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń.
Niech będzie to czas niezapomniany,
spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień,
w spokoju i radości, wśród Rodziny oraz Przyjaciół.
A Nowy Rok 2022 niech dostarczy
samych dobrych dni,
wypełnionych szczęściem oraz
spełni wszelkie oczekiwania i nadzieje.
Wspaniałych Świąt
życzy:
Redakcja, Pracownicy Urzędu Gminy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie

Sekretarz Gminy Sitno
Agnieszka Grzesiuk

Druhowie strażacy.
Cicha noc Bożego Narodzenia,
niech zagości w Waszych domach,
bez pożarów i wypadków w otoczeniu rodziny
i bliskich, a Nowy 2022 rok niech przyniesie wiele
pięknych dni i spełnia Wasze marzenia.
Życzy:
Prezes Adam Mazurek
z Zarządem Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Sitnie
Honorowy Prezes Kajetan Protas
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XXXIII sesji Rady Gminy VIII
kadencji odbyły się 29 września 2021 r.
Na sesji Radni podjęli następujące
uchwały:
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sitno na rok 2021,
 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sitno,
 w sprawie wyrażenia woli przejęcia
przez Gminę Sitno dróg w ciągu drogi ekspresowej S 17 Piaski - Hrebenne (KP, Część 2) po wybudowaniu ich
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i zaliczeniu ich do
kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami,
 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność
Gminy Sitno, położonych w Horyszowie Polskim, oznaczonych jako działki
ewid. nr 712/2, 712/13,
 w sprawie przystąpienia Gminy Sitno do realizacji projektu „w kierunku samowystarczalności energetycznej” finansowanego ze środków
Europejskiego Instrumentu Miejskiego w ramach Programu Horyzont 2020.
XXXIV sesja Rady Gminy odbyła się
27 października 2021 r. Na sesji zostały
podjęte następujące uchwały:

 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok,
 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na
terenie gminy Sitno na 2022 rok,
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno
na rok 2022,
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno,
 w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XXXIII/188/2013 Rady Gminy Sitno
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne,
 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metod i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na
2022 rok,
 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Sitno,

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sitno na rok 2021,
 zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
XXXV sesja Rady Gminy odbyła się
26 listopada 2021 r. Na sesji zostały
podjęte następujące uchwały:
 w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego,
 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Stanisławce,
 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Sitno, położonej w Sitnie, oznaczonej
jako działka ewid. nr 532/8,
 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Sitno
na rok 2022”
 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek
w Sitnie oraz ustalenia jej statutu,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sitno na rok 2021.
Opracował:
Krzysztof Prokopowicz

Dodatkowe pieniądze na kanalizację oraz wodociąg
Gmina Sitno uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Na konto gminy wpłynęło łącznie 5 810 040,00 zł
w tym: 2 213 646,00 zł na wodociągi i 3 596 394,00 zł na kanalizację. W ramach inwestycji wodociągowych planuje się
m.in. wykonanie dodatkowego odwiertu na hydroforni w Sitnie, zakup i montaż lampy bakteriobójczej na hydroforni
w Jarosławcu oraz budowę sieci wodociągowej w Stabrowie, Wólce Horyszowskiej i Nowej Kolonii Horyszów Polski.
Natomiast za kwotę 3 596 394,00 zł przeznaczoną na inwestycje kanalizacyjne, planujemy wybudować przydomowe oczyszczalnie ścieków, kanalizację w Sitnie lub kolejny odcinek kanalizacji w Jarosławcu.
Wydawca: Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

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, Alicja Szopa,
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.

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

W ramach Rządowego Funduszu
„Polski Ład” – Programu Inwestycji
Strategicznych Gmina Sitno uzyskała
promesy dotyczące dofinansowania poniższych inwestycji:
 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną
w miejscowości Sitno”, przewidywana wartość inwestycji 5.000.000,00 zł,
deklarowana kwota udziału własnego 250.000,00 zł, procentowy udział
własny Wnioskodawcy w realizacji

własnego 225.000,00 zł, procentowy
udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00%, kwota wnioskowanych środków 4.275.000,00 zł, przewidywany okres realizacji inwestycji
do 12 miesięcy.
 „Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych nr 110705L oraz nr 110703L
tworzących łącznik drogi krajowej
nr 74 z drogą powiatową nr 3286L
o długości 3137,50 m”, przewidywana wartość inwestycji 2.100.000,00 zł,
deklarowana kwota udziału własnego 105.000,00 zł, procentowy udział
własny Wnioskodawcy w realizacji
inwestycji 5,00%, kwota wnioskowanych środków 1.995.000,00 zł, przewidywany okres realizacji inwestycji do
12 miesięcy.
Łącznie Gmina Sitno otrzymała
11 020 000,00 zł i jest to rekordowa kwota w powiecie zamojskim.

inwestycji 5,00%, kwota
wnioskowanych środków 4.750.000,00 zł,
przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy.
 „Energia
odnawialna
w Gminie Sitno - Fotowoltaika”, przewidywana wartość inwestycji
4.500.000,00 zł, deklarowana kwota udziału

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
komunalnych poprzez modernizację
oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno”

Gmina Sitno realizuje projekt pn.
,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014
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– 2020, Oś priorytetowa
5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
Inwestycja polega na
wymianie na terenie całej
gminy (550 szt.) starych sodowych opraw oświetlenia
ulicznego oświetlenie LED.
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 w szczególności pieszych.

Zakup ciągnika do
celów komunalnych
Gmina Sitno pod koniec października
br. zakupiła ciągnik marki PRONAR 5340
z 2015 roku o mocy około 105 KM. Ciągnik
jest wyposażony w przedni TUZ umożliwiający podłączenie między innymi pługu
śnieżnego. Ciągnik znacząco przyśpieszy
prace komunalne prowadzone na terenie
gminy oraz pomoże w odśnieżaniu. Koszt
tej inwestycji wyniósł 151 906,00 zł brutto.
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Stawki podatków i opłat w 2022 roku
Rada Gminy Sitno na posiedzeniu
w dniu 27 października 2021 roku podjęła uchwały dotyczące obowiązujących
w 2022 roku na terenie gminy Sitno podatków i opłat.
Obniżono średnią cenę skupu żyta
ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2022 (M. P. z 2021 r. poz. 951)
z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 40,00 za
1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu
podatku rolnego na 2022 r. Jest to jedna
z najniższych stawek w powiecie.
W podatku od nieruchomości określono następujące roczne stawki:
1 od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
– 0,63 zł. od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych – 3,10 zł.
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
0,28 zł. od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r.
poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wy-

łącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego
– 0,35 zł. od 1 m2 powierzchni;
2 od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich
części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 17,80
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 8,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,65
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
e) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 6,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3 od budowli – 2% ich wartości.
Wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych wynoszą
rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie – 386,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 760,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton –

1.022,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
równej lub wyższej niż 12 ton, stawki
podatku określone są w załączniku nr
1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
– 1.022,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12
ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego – 1.022,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, stawki podatku określone są
w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 760,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca –
1.022,00 zł.
Treści podjętych uchwał zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego i dostępne
są na stronie internetowej pod adresem:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/actbymonths

Co zmieniło się w e-dowodzie od 7 listopada 2021 r.?

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są
nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego. Nowy dowód wygląda
podobnie do wydawanego dotychczas
dowodu osobistego (e-dowodu). Nowe
elementy to:

 dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,
 odwzorowanie podpisu posiadacza.
Odciski palców są zamieszczane
w warstwie elektronicznej dowodu osobi-

stego. Odciski palców nie są pobierane od:
 dzieci poniżej 12 roku życia 
osób, od których pobranie odcisków
palców jest fizycznie niemożliwe. Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe
(np. z powodów medycznych), wtedy
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wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców
- ważny 12 miesięcy. Odciski palców
są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu
wydania dowodu osobistego. Odciski
są usuwane z Rejestru automatycznie:
 w momencie odebrania dowodu przez
obywatela albo
 gdy obywatel nie odebrał dowodu
w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej
w dowodzie).

WWW.GMINA.SITNO.PL

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego
każdej osoby, która ukończyła 12 roku
życia. Podpisu nie będzie w dowodzie
osoby, która nie może złożyć podpisu.
Okres ważności dowodów osobistych Wydawane od 7 listopada 2021 r.
dowody osobiste są ważne przez:
 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
 12 miesięcy – dla osób, od których
chwilowo nie można pobrać odcisków
palców.
Wniosek o dowód można składać
w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie
od adresu zameldowania. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego jest
bezpłatna.
WAŻNE!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty
(pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
Jako rodzic, opiekun lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego. Jeśli dziecko nie
ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla
niego możesz złożyć elektronicznie.

Według stanu na dzień 06.12.2021 roku w Gminie Sitno jest
zameldowanych na pobyt stały 6737 mieszkańców, w tym
3365 kobiet i 3372 mężczyzn.
W okresie 01.01.2021 do 06.12.2021 roku na pobyt stały zameldowały się 130 osób, a 41 wymeldowało się z pobytu stałego.
W okresie jak wyżej urodziło się 53 dzieci w tym 25 dziewczynek i 28 chłopców.
Najczęściej nadawanymi imionami wśród dziewczynek są: Zuzanna, Zofia i Hanna natomiast u chłopców Antoni, Jan i Aleksander.
Związek małżeński zawarło 49 par a 9 par rozwiodło się.
W wymienionym okresie z terenu gminy odeszło 91 osób.
Opracowała: Cecylia Czechyra

Gdzie i jak zgłosić zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu?
 Zgłoś zagubienie, kradzież lub uszkodzenie e-dowodu w urzędzie gminy
lub w każdej chwili przez internet na
stronie Gov.pl - wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu.
 Jeśli nie wiesz gdzie jest Twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze
go znajdziesz, możesz go zawiesić na
maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie
nie cofniesz zawieszenia, Twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli w tym czasie cofniesz
zawieszenie, Twój e-dowód będzie
znowu ważny. To również możesz zrobić w urzędzie gminy lub przez internet na stronie Gov.pl
 Jeśli ukradziono Ci Twój e-dowód,
zgłoś to Policji. Nie musisz już dodatkowo zgłaszać tego w urzędzie gminy
lub przez internet. E-dowód zostanie
unieważniony.
Pamiętaj, żeby kradzież lub zagubienie e-dowodu dodatkowo zgłosić
w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt nawet jeśli nie masz konta bankowego.
Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami.

Komunikat
W związku z pokrywaniem się godzin odjazdów komunikacji gminnej oraz MZK – z dniem 1 grudnia 2021 r.,
zawieszeniu ulegają kursy rozpoczynające się na przystanku:
Zamość Starówka o godzinie 16.00.
Komunikacja gminna z Zamościa o ww. godzinie będzie uruchamiana w okresach nie kursowania MZK,
tj. ferie, wakacje, czy też ograniczenia spowodowane
Covid – 19.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP
Co pięć lat w jednostkach OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo-wyborcze, mające na celu wybór nowych władz.
Na terenie naszej gminy zebrania we
wszystkich 10 jednostkach OSP odbyły się
w czerwcu i lipcu 2021 roku. Podsumowano na nich działalność straży w roku 2020
oraz wybrano nowe Zarządy OSP.
Spotkania przebiegły zgodnie z przyjętym planem ustalonym przez Zarząd
Gminy ZOSP w Sitnie.

Obrady przebiegały w życzliwej atmosferze, charakteryzowały się ożywioną dyskusją i licznymi propozycjami oraz
sprzyjała im letnia pogoda. W zebraniach
uczestniczyli Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Sitnie dr inż. Kajetan Protas, komendant Gminny druh Henryk Ternes, Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Wydmański oraz Wójt Gminy
Krzysztof Seń i Sekretarz Agnieszka Grzesiuk. W spotkaniach brali również udział

wiceprezes druh Edward Tukiendorf i lokalni radni, sołtysi.
Ze względu na sytuację pandemiczną
Covid-19 spotkania odbywały się we własnym gronie bez znamienitych gości z sąsiednich jednostek OSP.
Na 319 członków biorących udział
w spotkaniach uczestniczyło 187 osób,
dając frekwencję 59 %. Zebrania trwały
średnio trzy godziny, a dyskusja była rzeczowa, merytorycznie ukierunkowana na
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tematy strażackie i sprawy społeczno-gospodarcze swoich miejscowości. Najliczniejszy udział druhów w spotkaniach był
podobnie jak w ubiegłych latach w Kornelówce, Czołkach, Jarosławcu, Sitnie
i Horyszowie Polskim. Poczęstunek po zebraniach przygotowały jak zwykle nie zastąpione Panie z Kół Gospodyń Wiejskich,
które postarały się, aby wszystko przebiegało
w miłej, prawie rodzinnej atmosferze. Druhowie doceniając ich pracę i wysiłek dziękowali
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Paniom wyrażając przy tym słowa uznania
i wielkiego szacunku.
Podsumowując rok 2020 to był on
pomyślny dla Gminy Sitno. Zanotowano łącznie 62 zdarzeń w tym28 pożarów
których w porównaniu do lat ubiegłych
było mniej. Realizowano zakup umundurowania i niezbędnego wyposażenia
bojowego oraz sprzętu gaśniczego. Rozpoczęto bądź kontynuowano remonty,
naprawy i konserwacje samochodów
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strażackich. W miejscowości Kornelówka wybudowano garaż na samochód
strażacki i kontynuowano prace związane z wykończeniem jego wnętrza,
w Stabrowie rozpoczęto budowę garażu
przy remizie, w Jarosławcu na budynku
remizy zainstalowano fotowoltaikę. Poczyniono wstępne uzgodnienia w kwestii realizacji dalszych zadań związanych
z modernizacją obiektów strażackich
wraz z otoczeniem.

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Sitnie

Po zakończeniu zebrań i wyborze
nowych władz we wszystkich jednostkach OSP w dniu 3 października 2021
roku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sitnie. W Zjeździe uczestniczył Kazimierz Mielnicki Prezes ZOP
ZOSP RP w Zamościu, mł. bryg. Przemysław Ilczuk Naczelnik Wydziału KM PSP
w Zamościu, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w składzie: Protas Kajetan - Prezes, Tukiendorf Edward - Wiceprezes, Ternes Henryk - Komendant,
Malinowska Zofia - Sekretarz, Mazurek
Adam – Skarbnik oraz przedstawiciele
władz administracji publicznej: Krzysztof Seń - Wójt Gminy Sitno, Agnieszka
Grzesiuk - Sekretarz Urzędu Gminy Sitno, Władysław Wydmański - Przewodniczący Rady Gminy w Sitnie. Prezes
zarządu oddziału gminnego druh Kajetan Protas złożył obszerne, szczegółowe
sprawozdanie z działalności zarządu za
okres kadencji, wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego

Związku OSP druh Zygmunt Niedźwiedź
odczytał sprawozdanie z działalności
i zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP
udzielono absolutorium jednogłośnie
w głosowaniu jawnym.
Ważniejsze problemy omawiane
w dyskusji to:
- projekt ustawy o ustaleniu dodatku
do emerytury dla strażaków OSP,
- włączenie do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego w roku
2019 jednostki OSP Czołki oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt
ratowniczy i bojowy,
- w latach 2016-2020 zrealizowano wiele zadań mających związek
z funkcjonowaniem jednostek OSP
na terenie gminy Sitno. Podkreślano
dobrą współpracę z Radą Gminy Sitno i Wójtem Gminy Sitno.
Na Zjeździe wybrano nowe prezydium Zarządu Oddziału Gminnego

w składzie:
Prezes: Mazurek Adam
Wiceprezes: Gąsior Tomasz
Komendant Gminny: Ternes Henryk, tel.
846113957
Z-ca komendanta: Surmacz Marek
Sekretarz: Wydmański Władysław
Skarbnik: Olkuski Eugeniusz
Członek Prezydium: Protas Kajetan
Członek Prezydium: Tukiendorf Edward
Członek Prezydium: Ryszczuk Jan
Członek Prezydium: Rząd Jarosław
Członek Prezydium: Sołoducha Andrzej
***
Honorowy Prezes: Protas Kajetan
Honorowy Wiceprezes: Tukiendorf Edward
Honorowy Sekretarz: Malinowska Zofia
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Biłant Tomasz
Wiceprzewodniczący - Baraś Bogumił
Sekretarz - Greszta Adam
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Ochotnicza Straż Pożarna w Sitnie
powstała w 1922r. liczy 34 czynnych członków. 4 maja 2008r. obchodziła jubileusz
85- lecia. Od 1997 r. jednostka działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,
posiada samochód MERCEDES ATEGO,
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w latach 2001-2002 otrzymała pompę
pływającą Niagara, motopompę M-8/8,
a w 2004 r. nowy lekki samochód Ford.
Skład Zarządu:
Prezes: Kopciowski Wojciech
Wiceprezes - Naczelnik: Baraś Bogumił

Z-ca Naczelnika: Rutkowski Krzysztof
Skarbnik: Blaszka Robert
Sekretarz: Rogalski Kamil
Gospodarz: Tymosz Andrzej
Honorowy Prezes: Kuś Stanisław
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Nowosad Tomasz
Wiceprzewodniczący: Baraś Dariusz
Sekretarz: Rutkowski Arkadiusz
Skład zarządu:
Prezes: Michoński Piotr
Wiceprezes - Naczelnik: Mazurek Adam
Wiceprezes: Wolski Michał
Skarbnik: Protas Kajetan
Sekretarz: Żulewski Henryk

Gospodarz: Michalik Krzysztof
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Smyk Waldemar
Wiceprzewodniczący: Samulak Jan
Sekretarz: Kostrubiec Mieczysław

Ochotnicza Straż Pożarna w Czołkach powstała w 1927 r. liczy 40 czynnych
członków OSP.
Jednostka posiada samochód pożarniczy marki IVECO CARGO, w 2003 roku
obchodziła jubileusz 80-lecia założenia
OSP i oddano do użytkowania nowy garaż.
Ochotnicza Straż Pożarna w Cześnikach powstała w 1946 r. obecnie liczy 20
członków. 21 maja 2006r. jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia z tej też okazji
zakupiono samochód marki Mercedes

409, który bardzo wysłużonego już „Żuka”.
Skład zarządu:
Prezes: Smyk Stanisław
Wiceprezes - Naczelnik: Rząd Jarosław
Z-ca Naczelnika: Marczak Dariusz

Skarbnik: Rusinek Mariusz
Sekretarz: Jaszek Marek
Gospodarz: Presz Grzegorz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Pawlicha Bogdan
Wiceprzewodniczący: Smyk Kamil
Sekretarz: Malowany Łukasz
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Skład zarządu:
Prezes: Ternes Henryk
Wiceprezes - Naczelnik: Kulas Konrad
Z-ca Naczelnika: Omański Barłomiej
Skarbnik: Karski Piotr
Sekretarz: Kulas Andrzej
Gospodarz: Jankowski Damian
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Honorowy Prezes: Biernacki Tadeusz
Honorowy Skarbnik: Tukiendorf Edward
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Choma Dariusz
Wiceprzewodniczący: Bosiak Kamil
Sekretarz: Chodacki Antoni

Ochotnicza Straż Pożarna w Horyszowie Polskim powstała w 1924 r.
obecnie liczy 28 czynnych członków OSP.
W roku 2005 obchodzono jubileusz 80-lecia założenia OSP, zakupiono samochód
pożarniczy Magirus Deutz 170D, w roku
2007 jednostka otrzymała sztandar, zakupiono pompę pływającą „Niagara”,
a w 2008 roku pompę Tohatsu. W roku
2019 wyremontowano remizę strażacką.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jarosławcu powstała w 1925 roku, obecnie liczy
28 druhów. W 2004 roku zakupiono pompę
pływakową Niagara, a w 2008 roku pompę Tohatsu. W 2017 roku wykonany został
remont remizy strażackiej, w 2020 roku na
budynku założono panele fotowoltaiczne
o mocy 4kW, w roku 2021 w remizie zainstalowano klimatyzatory z funkcją grzania.

Czynem społecznym druhowie strażacy
wykonali docieplenie garażu oraz wykonali
w nim posadzkę i nowe tynki. W roku 2021
jednostka OSP zamieniła „historyczny” samochód pożarniczy Magirus DS 30 rocznik
1961 na samochód pożarniczy Renault Midliner S180.
Skład zarządu:
Prezes: Ryszczuk Jan

Wiceprezes - Naczelnik: Ryszczuk Bartosz
Z-ca Naczelnika: Pieczykolan Krzysztof
Skarbnik: Ryszczuk Mirosław
Sekretarz: Wydmański Władysław
Gospodarz: Ponahajba Stanisław
Honorowy Naczelnik: Nowak Jan
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Grela Eugeniusz
Wiceprzewodniczący: Ładnowski Grzegorz
Sekretarz: Barczuk Łukasz
Skład Zarządu:
Prezes: Michałek Zdzisław
Wiceprezes - Naczelnik: Olkuski Eugeniusz
Z-ca Naczelnika: Kremer Piotr
Skarbnik: Pawliszak Zbigniew
Sekretarz: Marczuk Robert

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolonii
Sitno powstała w 1950 r. liczy 29 członków OSP. W 2006 roku jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia powstania oddano
do użytku nowo wybudowaną remizę.
Jednostka posiada na wyposażeniu samochód pożarniczy Renault S150.

Gospodarz: Sokołowski Dariusz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Dadia Wojciech
Wiceprzewodniczący: Bernach Daniel
Sekretarz: Seń Mariusz
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Ochotnicza Straż Pożarna w Kornelówce powstała w 1927 r. 17 czerwca
2007r. obchodziła jubileusz 80-lecia; wręczono sztandar i przekazano samochód
lekki Mercedes 409. Jednostka liczy 42
członków OSP.
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W 2019 roku zakupiono średni samochód
pożarniczy Renault G230.
Skład Zarządu:
Prezes: Greszta Adam
Wiceprezes - Naczelnik: Bergiel Daniel
Skarbnik: Maluga Krzysztof

Sekretarz: Kucaj Adam
Gospodarz: Woszak Sylwester
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Bergiel Stanisław
Wiceprzewodniczący: Mulawa Artur
Sekretarz: Gwizdalski Mieczysław

Z-ca Naczelnika: Załoga Mariusz
Skarbnik: Dybziński Jan
Sekretarz: Świst Piotr
Gospodarz: Sitarz Mirosław

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Jeż Jerzy
Wiceprzewodniczący: Świst Piotr
Sekretarz: Bździuch Janusz

marki TARPAN HONKER. W roku 2021 do
remizy strażackiej dobudowano garaż na
sprzęt strażacki.
Skład Zarządu:
Prezes: Biłant Tomasz
Wiceprezes - Naczelnik: Sołoducha Andrzej
Wiceprezes: Wrotniak Wiesław
Z-ca Naczelnika: Kostrubiec
Paweł
Skarbnik: Miszczuk Janusz
Sekretarz: Ostapiński Artur
Gospodarz: Blaszka Adam
Honorowy Prezes: Niedźwiedź Zygmunt

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Sołoducha Monika
Wiceprzewodniczący: Kiecana Szymon
Sekretarz: Miszczuk Sylwia

Ochotnicza Straż Pożarna w Rozdołach powstała w 1955 r. obecnie liczy
30 członków. W 1997r. oddano do użytku
nowo wybudowaną remizę, w 2010 r. jednostka otrzymała samochód Star 244.
Skład Zarządu:
Prezes: Surmacz Marek
Wiceprezes - Naczelnik: Hołys Patryk
Ochotnicza Straż Pożarna w Stabrowie powstała w 1927 r. liczy 18 członków,
posiada na wyposażeniu lekki samochód
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Ochotnicza Straż Pożarna w Stanisławce powstała w 1961 r. liczy 20 członków OSP i 1 drużynę pożarniczą kobiet.
Jednostka posiada samochód pożarniczy
średni STEYR 791.
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Skład Zarządu:
Prezes: Antoszek Sylwester
Wiceprezes - Naczelnik: Gąsior Tomasz
Z-ca Naczelnika: Sitarz Damian
Skarbnik: Kołodziejczuk Piotr
Sekretarz: Antoszek Tadeusz

Gospodarz: Antoszek Paweł
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Antoszek Tadeusz
Wiceprzewodniczący: Łepak Sławomir
Sekretarz: Szady Zygmunt
Podziękowania dla Pana Kajetana Protasa Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego za zaangażowanie i efektywną, przynoszącą znakomite rezultaty
współpracę z Komendą Wojewódzką
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Zamościu, gminnymi
jednostkami OSP oraz Wójtem i Radą
Gminy. Wieloletnia działalność na rzecz
OSP przyczyniła się do unowocześnienia pojazdów i sprzętu gaśniczego
oraz podniesienia sprawności strażaków ochotników, którzy zabezpieczają
mienie, zdrowie i życie mieszkańców
gminy. Dzięki staraniom ustępującego
Prezesa włączone zostały do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dwie
jednostki: OSP Sitno i OSP Czołki. Dalsza praca Pana Kajetana Protasa w Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego
jest zwiastunem dobrej współpracy
z obecnym Prezesem Adamem Mazurkiem oraz korzystaniem z bagażu Pańskich doświadczeń.
Kierujemy również podziękowania
dla druhny Zofii Malinowskiej za długoletnią sumienną i aktywną pracę na stanowisku Sekretarza Zarządu Oddziału
Gminnego oraz całemu odchodzącemu
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP.
Prezes Adam Mazurek
z Zarządem Oddziału Gminnego
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Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych strażaków
reprezentowany przez Prezesa Adama
Mazurka, Wiceprezesa Tomasza Gąsiora,
Komendanta Henryka Ternesa oraz Władysława Wydmańskiego i Michała Wolskiego modlił się za kolegów druhów
strażaków, którzy odeszli w latach 20202021 na „wieczną służbę” - Tadeusza
Ostapińskiego, Andrzeja Janikowskiego,
Stanisława Ternesa, Wiktora Sokołowskiego, Zdzisława Michałka, Tomasza
Załogę, Dariusza Sobczuka, Stanisława
Sieniawskiego, Mariana Gruszkę, Jana
Bergiela, Adama Kijowskiego, Henryka
Biernackiego.

16 listopada br. w kościele Miłosierdzia Bożego w Zamościu, już po raz
kolejny, odbyło się nabożeństwo wypominkowe za zmarłych strażaków, po
którym kapelan zamojskich strażaków
ks. kan. Andrzej Chmaj w tej intencji odprawił Mszę Świętą.
W uroczystościach wzięli udział
funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP
w Zamościu oraz reprezentacje strażaków z terenu gmin powiatu zamojskiego. W modlitwie uczestniczyli Prezesi
Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP
RP powiatu zamojskiego, Komendanci
Gminni OSP. Zarząd Gminy ZOSP w Sitnie

oprac. Władysław Wydmański

Punkt aktywnego wypoczynku i rekreacji w Sitnie

W ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie

współpracy z lokalną
grupą działania objętego PROW na lata
2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Ziemia Zamojska realizuje projekt
pn. Sieć Punktów Aktywnego Wypoczynku
i Rekreacji (SPAWiR).
Celem projektu jest podniesienie
atrakcyjności otoczenia turystyki
i poprawa jakości życia
na terenie partnerskich
LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 317 817,00 zł. na terenie gmin partnerskich, które wchodzą

w skład LGD Ziemia Zamojska (Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Nielisz,
Miączyn, Stary Zamość, Sitno, Skierbieszów, Sułów), powstało dziewięć punktów aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Nowa infrastruktura składa się z altany
waz z wyposażeniem (ławy, stół), miejsca
na ognisko, utwardzonej nawierzchni,
stojaka rowerowego, tablicy informacyjnej oraz kosza na śmieci. W ramach
danego projektu Stowarzyszenie zaplanowało także wydanie publikacji pn.
„Stare i nowe gry i zabawy podwórkowe
(i pokojowe)” oraz szereg materiałów
promocyjnych, które można otrzymać
w postaci nagród w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez LGD Ziemia Zamojska.
Katarzyna Poźniak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska

Promocja produktów lokalnych z terenu Gminy Sitno
Czy na terenie Gminy Sitno oraz
w gminach sąsiednich możemy posmakować produktów lokalnych opartych
na tradycyjnych metodach wytwarzania i starodawnych recepturach? Na to
pytanie próbowało odpowiedzieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska, które dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną
grupą działania objętego PROW na lata
2014-2020 zrealizowało projekt pt. Pro-

dukty Lokalne Atutem Zamojszczyzny
i Roztocza. Głównym celem projektu
był wzrost znaczenia produktów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości na
obszarze Zamojszczyzny i Roztocza poprzez organizację działań edukacyjnych
i promocyjnych. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu w kwocie 56 889,00 zł.
zrealizowano spot reklamowy promujący
produkty lokalne i lokalnych przedsiębiorców z obszaru objętego działaniami
LGD, opracowano i wydano publikację
z opisem i fotografiami produktów lo-

kalnych, zorganizowano dwa wyjazdy
edukacyjne dotyczące dobrych praktyk
w zakresie ich wytwarzania, wydano materiały promocyjne.
Produkcja spotu reklamowego oraz
wydanie publikacji miały na celu przybliżenie produktów lokalnych z naszego
obszaru jak najszerszej grupie odbiorców,
zarówno mieszkańcom jak też turystom.
W publikacji znalazło się aż trzech producentów z Gminy Sitno. Poznajemy w niej
historię wytwarzania octu jabłkowego
z Horyszowa Polskiego, źródło wyśmieni-

WWW.GMINA.SITNO.PL

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

13

tych miodów z Kornelówki oraz produkcję
oleju w Bożym Darze. Te wyśmienite produkty wytwarzane są przez ludzi z pasją,
którzy od lat kultywują tradycje lokalne,
czerpią z bogactwa natury i dbają, by tradycyjne nieprzetworzone produkty lokalne trafiły na nasze stoły. Projekt zachęca
do poszukiwania tradycyjnych smaków,
poznawania naszej kultury, zatrzymania
się na chwilę i refleksji na temat bogactwa,
jakim są produkty lokalne przyrządzane
według tradycyjnych receptur.
Spot reklamowy dostępny jest na
stronie http://lgdziemiazamojska.pl/wp
oraz na profilu facebook Stowarzyszenia
LGD Ziemia Zamojska. Publikację można
otrzymać w biurze LGD lub pobrać w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
Katarzyna Poźniak
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Ziemia Zamojska

Tenis stołowy – zawody powiatowe
Dnia 27.10.2021r. na sali gimnastycznej w Sitnie rozegrano Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego i Miasta Zamość LZS w Tenisie Stołowym. W mistrzostwach wzięło udział 78 zawodniczek i zawodników: SP Kolonia Sitno, SP Jarosławiec, SP Kornelówka, SP Cześniki, SP Horyszów Polski, SP Sitno. Medale wręczały: Sekretarz Gminy Sitno Agnieszka Grzesiuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Sitnie Monika
Duras. Wyniki końcowe zawodów przedstawiają się następująco:
Dziewczęta - szkoły podstawowe I-III
1
Jankowska Maja – SP Sitno
2
Dadia Anna – SP Horyszów Polski
3
Monastyrska Marcela – SP Sitno
4
Wolska Zuzanna – SP Sitno

Chłopcy - szkoły podstawowe I-III
1
Momot Fabian – MUKS Roztocze Szczebrzeszyn
2
Słupski Hubert – SP Jarosławiec
3
Serwatka Wojciech – SP Jarosławiec
4
Skóra Patryk – SP Cześniki
5-6 Kiryczuk Wojtek – SP Cześniki
5-6 Żyła Alan – SP Jarosławiec
7-8 Szachnowski Oskar – SP Sitno
7-8 Karski Kacper – SP Horyszów Polski
9-10 Łazorczyk Szymon – SP
Horyszów Polski
9-10 Galant Karol – SP Sitno
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Dziewczęta - szkoły podstawowe IV-VI
1
Kowalska Julia – SP Kolonia Sitno
2
Jakubiak Angelika – SP Kolonia Sitno
3
Lipiec Maja – SP Cześniki
4
Serwatka Zofia – SP Jarosławiec
5-6 Rodź Aleksandra– SP Kolonia Sitno
5-6 Palikot Patrycja – SP Cześniki
7-8 Lipiec Malwina – SP Cześniki
7-8 Zawiślak Zuzanna – SP Kolonia Sitno
9
Niedźwiedź Julia – SP Jarosławiec

Chłopcy - szkoły podstawowe IV-VI
1
Dadia Kacper – SP Sitno
2
Długosz Mikołaj – SP Jarosławiec
3
Łukaszczuk Rafał – SP Cześniki
4
Harczuk Krystian – SP Jarosławiec
5-6 Jemioła Szymon – SP Jarosławiec
5-6 Dadia Adam – SP Horyszów Polski
7-8 Kulpa Hubert – SP Cześniki
7-8 Farion Konrad – SP Kolonia Sitno
9-10 Szykuła Artur – SP Cześniki
9-10 Kowal Michał – SP Jarosławiec

Dziewczęta - szkoły podstawowe
VII-VIII
1
Łazorczyk Zuzanna – SP Horyszów
Polski
2
Szachnowska Martyna – SP Sitno
3
Bohacz Julia – SP Sitno
4
Wójtowicz Amelia – SP Horyszów
Polski
5-6 Łukaszczuk Oliwia – SP Cześniki
5-6 Szurma Malwina – SP Sitno

Chłopcy - szkoły podstawowe VII-VIII
1
Zych Bartosz– MUKS Roztocze
Szczebrzeszyn
2
Farion Michał – MUKS Roztocze
Szczebrzeszyn
3
Kawala Dawid – MUKS Roztocze
Szczebrzeszyn
4
Seń Bartłomiej – SP Jarosławiec
5-6 Popławski Kacper – SP Sitno
5-6 Chwedorowicz Michał – SP Cześniki
7-8 Dziewulski Patryk – SP Kolonia Sitno
7-8 Pikuta Damian – SP Sitno
9-11 Oszmaniec Igor – SP Sitno
9-11 Skóra Sebastian – SP Cześniki
9-11 Skóra Dawid – SP Cześniki
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Dziewczyny - szkoły ponadpodstawowe
1
Szurma Aleksandra – ZSP nr 5
w Zamościu
2
Sztafij Natalia – ZSP nr 3
w Zamościu
3
Zaleśna Karolina – ZSP nr 4
w Zamościu
4
Sędłak Wiktoria – ZSP nr 3
w Zamościu
5
Staszczuk Patrycja – ZSP nr 3
w Zamościu

Chłopcy - szkoły ponadpodstawowe
1
Kawala Szymon – MUKS Roztocze
Szczebrzeszyn
2
Dąbkowski Łukasz – GKS Potok Sitno
3
Misiarz Adam – MUKS Roztocze
Szczebrzeszyn
4
Borowiec Kacper – 3 Liceum
Ogólnokształcące w Zamościu
5-6 Marczuk Jakub – ZSP
nr 5 w Zamościu
5-6 Szurma Paweł – ZSP nr 2
w Zamościu
6
Borowiec Michał – 3 Liceum
Ogólnokształcące w Zamościu
Kobiety
1.
Jankowska Agnieszka – GKS Potok
Sitno
2
Szynkarczuk Sylwia

Mężczyźni
1
Chwiejczak Tadeusz – MUKS
Roztocze Szczebrzeszyn
2
Ryczek Henryk – MUKS Roztocze
Szczebrzeszyn
3
Makowski Paweł – GKS Potok Sitno
4
Dadia Wojciech– GKS Potok Sitno
5.6 Cieśla Jakub – GKS Potok Sitno
5-6 Jagiełło Rafał
7-8 Szynkarczuk Maciej
7-8 Słupski Mariusz
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SZKOŁA PODSTAWOWA W HORYSZOWIE POLSKIM

„Ślubuję być dobrym i dzielnym zerówkowiczem…”
3 listopada w oddziale zerowym Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim
odbyła się pierwsza ważna uroczystość
w tym roku szkolnym – pasowanie na
zerówkowicza. Na to wydarzenie dzieci
wraz z wychowawczynią przygotowały
część artystyczną pt. „Idzie Pani Jesień”,
w której zerówiaki zaprezentowały swoje

umiejętności aktorskie i taneczne. Następnie dzieci złożyły ślubowanie, a Pani
Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na zerówkowicza. Na
pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każdy otrzymał dyplom pasowania oraz mały
upominek, w postaci maskotki sówki.
Po uroczystości na dzieci czekała jeszcze

jedna, słodka niespodzianka – tort, który
wszystkim bardzo smakował. Niestety, ze
względu na panującą sytuację, Rodzice
nie mogli świętować razem ze swoimi pociechami, dlatego przebieg uroczystości
został nagrany i udostępniony na profilu
szkoły.

wanie, ceremonii pasowania dokonała
Pani Dyrektor Szkoły Anna Karchut. Na
zakończenie nie mogło zabraknąć pa-

miątkowego zdjęcia, upominków i słodkiego poczęstunku.

Monika Prokopowicz

Ślubowanie klas I
Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia nauki siedmioro uczniów klasy
I Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim złożyło uroczyste
ślubowanie. Podczas całej uroczystości
nasi najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności oraz wykazali
się podczas swojego pierwszego szkolnego egzaminu, który przeprowadzili
starsi uczniowie z klasy II. Udowodnili,
że są gotowi stać się stuprocentowymi
uczniami naszej społeczności uczniowskiej. Ze względu na obostrzenia sanitarne, choć w wąskim gronie, ale w pięknych strojach galowych, pełni zapału do
nauki uczniowie złożyli uroczyste ślubo-

Anna Łukijaniec

11 listopada w pamięci najmłodszych….
11 listopada to data wyjątkowa dla
nas, Polaków. Po 123 latach niewoli, po
czasie cierpień i łez, kiedy to obraz ojczyzny obecny był jedynie w sercach jej
córek i synów – Polska odzyskała wolność, wróciła na mapy Europy i świata. Na
przestrzeni tych wszystkich dziesięcioleci
Polacy nie poddali się, walczyli o swoją
niezależność, nie zniechęcali się, mimo
kolejnych porażek w powstaniach.

Z tego też powodu my, Polacy, obywatele wolnej Polski jesteśmy winni
nasz szacunek oraz pamięć o tych wydarzeniach tym wszystkim, którzy o nią
walczyli. Powinnością nas wszystkich
jest krzewienie wartości patriotycznych
w najmłodszych obywatelach naszego
kraju.
Tę świadomość w pełni posiadają
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sta-
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nisławy Baj w Horyszowie Polskim, którzy przestrzegając wszelkich reguł sanitarnych – uczcili zbliżające się wówczas
Święto Niepodległości.
10 listopada o godzinie 11.11 uczniowie każdej klasy, w swojej sali – wraz
z nauczycielem odśpiewali uroczyście
Hymn państwowy. Udział w tej pięknej
tradycji wzięli zarówno uczniowie klas
I – VIII, jak również oddział przedszkolny
oraz zerowy. Niektóre ze starszych grup
zaprezentowały wewnątrzklasową część
artystyczną, mającą na celu przybliżenie
„drogi” Polaków do odzyskania wolności.
Z okazji Święta Niepodległości dzieci z klas 0 – III wzięły udział w konkursie
zorganizowanym przez panią Monikę
Prokopowicz pt: „Kolory Niepodległości”. Zainteresowanie było ogromne, toteż trudno było wyłonić jednogłośnie
zwycięzcę. Wszystkie prace były piękne,
a przede wszystkim – wykonane zostały

z wielkim oddaniem, poświęceniem oraz
miłością do ojczyzny.
Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie
już od najmłodszych lat przywiązują tak
dużą uwagę do wartości patriotycznych,
co szczególnie potrzebne jest w dzisiejszych czasach.
Beata Śniechowska

PODZIĘKOWANIE
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim składa serdeczne podziękowania sołectwom miejscowości: Horyszów
Polski, Wólka Horyszowska, Horyszów - Nowa Kolonia oraz Horyszów - Stara Kolonia za przekazanie funduszu sołeckiego w 2021 roku na
naszą placówkę. Gorące podziękowania składamy na ręce sołtysów:
- Pani Violettcie Wiech (sołtys Horyszowa Polskiego).
- Panu Rafałowi Kulpie (sołtysowi Nowej Kolonii Horyszów Polski).
- Panu Adamowi Oleszczakowi (sołtysowi Starej Kolonii Horyszów Polski).
- Pani Monice Żmudzkiej (sołtys Wólki Horyszowskiej).
Pieniądze te zostały przeznaczone na utwardzenie terenu przy Szkole w Horyszowie Polskim oraz na wykonanie parkingu za budynkiem szkoły. Za część pieniędzy zakupione zostały również kosze do gry w koszykówkę, które zamontowane zostaną na boisku szkolnym.
Zakupione sprzęty oraz podjęte z tego funduszu prace przyczynią się do lepszego funkcjonowania naszej placówki szkolnej, a także do
większego komfortu uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Serdecznie dziękujemy!
Beata Śniechowska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

Tradycją naszej szkoły stało się, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość,
jaką jest włączenie do braci uczniowskiej

Andrzejki
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.
Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają
oderwać się od rzeczywistości i przenieść
w świat marzeń i fantazji.

szkoły. Takie święto dla pierwszaków odbyło się 19.10.2021 r. Przed złożeniem ślubowania mali artyści zaprezentowali krótką
część artystyczną. Słowa przyrzeczenia od-

czytała pani Dyrektor Katarzyna Skrzypek,
a następnie dokonała aktu pasowania na
ucznia. Od tej chwili pierwszoklasiści stali
się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Dnia 30.11.2021 roku w naszej szkole
odbyła się zabawa andrzejkowa, która
przebiegała w atmosferze wróżb i magii.
Uczniowie mogli dowiedzieć się, jaka
czeka ich przyszłość, jak na imię będzie
miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości. Każdy mógł spróbować (podobno przepysznego) ciasteczka
z wróżbą.
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Pieczenie pierników
Uczniowie klas drugich dzięki uprzejmości Pani Doroty Malowanej z Koła
Gospodyń Wiejskich Jarosławiec Górny
oraz pomocy rodziców mogli uczestniczyć w warsztatach pieczenia pierników.
Zabawy przy tym było niemało. W miłej

i gwarnej atmosferze uczniowie z wielką
ochotą zabrali się za wałkowanie ciasta, wycinanie foremkami przeróżnych,
świątecznych wzorów. No, a na koniec
odbyła się wspólna degustacja. Było
pysznieeeee!

„Murem za polskim mundurem”
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji społecznościowej „Murem za polskim mundurem”. Uczniowie wykonali
piękne, okolicznościowe kartki do żołnierzy pełniących służbę na wschodniej granicy. Życzymy im wytrwałości
w pełnieniu tak zacnej, pełnej poświęcenia służby.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONII SITNO

MOJA MAŁA OJCZYZNA – WYSIEDLENIA
NA ZAMOJSZCZYŹNIE 1941-1944
80 lat temu, w dniach od 6 do 25 listopada 1941 roku niemieccy okupanci przeprowadzili „sondażowe” wysiedlenia Zamojszczyzny. W ciągu 20 dni wysiedlono
łącznie 2100 mieszkańców z siedmiu wsi
powiatu zamojskiego. Z Gm. Skierbieszów
w dniu 6 listopada wysiedlono wsie Huszka Duża i Huszczka Mała, a 25 listopada –
wsie Podhuszczka-Maydanek i Dulnik. 08
listopada – wieś Wysokie, a 09 listopada
Białobrzegi i Bortatycze – wszystkie trzy
miejscowości z Gm. Zamość. Wysiedlenia
te były brutalną zapowiedzią – „próbą generalną” tego, co w większej skali dotknęło

mieszkańców Zamojszczyzny rok później.
Wysiedlenia były zakrojoną na wielką skalę akcją pacyfikacyjną Zamojszczyzny, która trwała nieustannie do roku 1944. Dotknęła łącznie 110 000 mieszkańców z 297
zamojskich wsi i osad, które szykowano
w ten sposób dla niemieckich kolonistów.
Aby przypomnieć te wydarzenia
uczniowie klas 6 – 8 ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno realizowali projekt
edukacyjny: MOJA MAŁA OJCZYZNA
– WYSIEDLENIA NA ZAMOJSZCZYŹNIE
1941-1944. Zbierali informacje na temat
tych tragicznych wydarzeń, uczestniczy-
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li w lekcjach historii, tworzyli prezentacje i gazetki. Odszukali żyjących jeszcze
świadków wysiedleń na Zamojszczyźnie
i przeprowadzali z nimi wywiady.
Realizacja Projektu uświadomiła naszej szkolnej społeczności, jak tragicznie
w historię Gminy Sitno wpisały się wydarzenia II wojny światowej. Już od jej początku na terenach naszej gminy doszło do
walk z okupantem. 22-23 września 1939
roku pod Cześnikami zwycięską potyczkę
z Niemcami stoczyły oddziały 39 Dywizji Piechoty pod dowództwem generała
Olbrachta. Okres okupacji, to dla Gminy
Sitno czas pacyfikacji wsi, masowych wysiedleń ludności, mordów i publicznych
egzekucji. W 1942 roku spacyfikowano
Horyszów Polski, Janówkę, Sitno i Kornelówkę. W Kornelówce w tym czasie straciło
życie 47 osób, a 100 mieszkańców aresztowano. Do marca 1943 roku wysiedlono
mieszkańców Czołek, Cześnik, Jarosławca
i Stabrowa. Ci, którzy sprzeciwili się wysiedleniu zostali rozstrzelani – tak było w Kornelówce, Horyszowie Polskim i Sitnie. Tuż
przed świętami Bożego Narodzenia 1942
roku Niemcy otoczyli Sitno: Do nas uzbrojony po zęby Niemiec przyszedł raniutko.
Powiedział tylko „komm”. Zrozumieliśmy, że
mamy wychodzić. Natychmiast. Ale dzieci
były boso. Mama zaczęła tego Niemca jakoś
na migi prosić, żeby pozwolił założyć nam
buty. On się zgodził. Ubrali się też rodzice.
Udało się zabrać kosz z jedzeniem i między
innymi pierzynę, którą mama wzięła na plecy. I tak poszliśmy – wspomina Pani Helena
Mnich, która jest obecnie mieszkanką Kolonii Sitno. Niemcy w ramach wysiedleń

zgotowali miejscowym Polakom „piekło
na ziemi”. Rodziny były rozbijane, małżeństwa rozdzielane, matkom odbierano
dzieci i poddawano selekcji w wyniku
której trafiały do obozów zagłady, do
pracy na rzecz okupanta lub miały być
poddane germanizacji. Mnogość ludzkich, rodzinnych tragedii tych dni leżała
u podstaw powstania historycznego dziś
pojęcia „Dzieci Zamojszczyzny”. Hitlerowcy w ramach operacji wysiedleńczej
rozdzielili z rodzicami około 30 000 dzieci
z terenu Zamojszczyzny. Uczennice z klasy 6 naszej szkoły – Angelika Jakubiak,
Natalia Bełech i Aleksandra Rodź – realizując działania projektowe dotarły do
światków tych wydarzeń – wspomnianej
wcześniej Pani Heleny Mnich, Pana Józefa
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Dziewulskiego ze Stanisławki, Pani Sabiny Ojkało mieszkającej obecnie we wsi
Karp oraz do Rodziny Nowaków, z której
o wydarzeniach z tamtych lat opowiadał Pan Franciszek, mieszkający obecnie
w Zamościu. Pani Sabina zgodziła się na
wizytę w naszej szkole. W ramach podsumowania działań projektowych opowiadała nam o tych tragicznych dla naszej
gminy dniach. Uczniowie uświadomili sobie, że wiele naszych rodzin jest częścią
historii tych ziem. Nasza Mała Ojczyzna
doznała wielu krzywd i tragedii. Nie wolno nam o tym zapomnieć!
Wiesława Salińska
Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej
w Kolonii Sitno

SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNELÓWCE

Obchody 11 listopada
„Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży,
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!”

Te słowa przyświecały gminnym obchodom 103 rocznicy Święta Niepodległości Polski.
Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny,
która odbyła się w kościele filialnym
w Kornelówce. Prawdziwa, piękna, złota
polska jesień, niespotykana o tej porze
roku, towarzyszyła uroczystości. Mszy
przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz
proboszcz Wiesław Wróbel. Słowa po-
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witania do wszystkich uczestników uroczystości skierował Wójt Gminy Sitno
– Krzysztof Seń, który w swoim wystąpieniu przedstawił rys historyczny związany z tą doniosłą rocznicą. Jednak nie
była to jedyna lekcja patriotyzmu. Ksiądz
proboszcz w homilii podkreślał, że wolność i niepodległość są wartościami,
których naród nie otrzymuje raz na zawsze. Te wartości trzeba strzec i mądrze
kształtować.
Obchody Święta Niepodległości
uświetnił program artystyczny. Zgromadzona publiczność wysłuchała i obejrzała
koncert słowno – muzyczny pt: „Powtórka
z historii Polski”, który został przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Kornelówce pod kierunkiem nauczycieli
tej szkoły. Uczniowie recytowali patrio-
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tyczne utwory, ukazujące polską historię
walki o wolność od 1772 roku, przez czasy
powstań narodowych, aż do 11 listopada
1918 roku. Recytacji towarzyszyły znane pieśni legionowe, śpiewane z pełnym
zaangażowaniem. W uroczystościach
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy, przedstawiciele
organizacji społecznych, strażackie i szkolne poczty sztandarowe oraz mieszkańcy
gminy.
Występ wszystkim dostarczył wielu wzruszeń i sprawił, że poczuliśmy się
wspólnotą, w której rękach leżą losy naszej Ojczyzny …
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W tym dniu również ustawiony
był nasz gminny namiot w którym
promowaliśmy akcję #szczepimysię
poprzez wręczanie ulotek, w których
zawarte były najważniejsze informację dotyczące szczepienia na terenie
Gminy Sitno.

Autor:
Ewelina Michałek

Sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Kornelówce
Mikołaj Kierepa, uczeń klasy 3
otrzymał wyróżnienie w konkursie
,,Kosmiczna przygoda” organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną
w Zamościu.
23 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Nagrodzonych i wyróżnionych uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli
powitała dr Dorota Mach – dyrektor Biblio-

teki Pedagogicznej w Zamościu. Dyrektor
placówki dokonała podsumowania konkursu, zwróciła uwagę na wysoki poziom prac
konkursowych i dużą konkurencję. Na konkurs wpłynęło 260 prac plastycznych, 175
prac plastycznych w kategorii klasy 1-3 i 85
prac plastycznych w kategorii klasy 4-6. Następnie dr Dorota Mach wręczyła dyplomy
i nagrody 17. laureatom konkurs

Adresatami konkursu „KOSMICZNA
PRZYGODA” byli uczniowie klas 1-6 szkół
podstawowych powiatu zamojskiego,
biłgorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Zadaniem uczniów kl.
1-3 było wykonanie pracy plastycznej
związanej z twórczością Stanisława
Lema poświęconej tematyce kosmosu
i nurtowi science fiction.
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WYDARZENIA KULTURALNE
Z przyjemnością informujemy, iż w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie pozyskało dotację w wysokości 5 000 zł na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku.
Pierwsze zakupy już dokonane. Łącznie zakupiono 194 książki (filia biblioteczna
w Cześnikach – 42 książki, filia w Horyszowie Polskim – 49 książek, a biblioteka w Sitnie – 103 książki). Nowe pozycje to przede
wszystkim bestsellery wydane w bieżącym
roku. Wśród nich poczytni autorzy tacy jak:
Remigiusz Mróz, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Agata Przybyłek, Karolina Wilczyńska,
Leila Shukri, Tess Gerritsen, Magdalena Kordel, Emily Giffin, Ałbena Grabowska, Robert
Małecki, Wojciech Chmielarz. Dla młodszych
czytelników mamy do zaoferowania książki
o tematyce świątecznej. W związku z tym
serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników książki do odwiedzania bibliotek i skorzystania z zakupionych nowości.
oprac. Iwona Bednarska-Dec

Przyszłość według Lema - szkoła w roku 2121
Dnia 7 października w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się wręczenie nagród w konkursie „Przyszłość według Lema - szkoła w roku 2121”
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za tak liczny
udział w konkursie - otrzymaliśmy 37 prac.
Przedstawiamy wyniki w następujących kategoriach:
Kategoria I.
Przedszkole - Oddział „0”
Wyróżnienie - Szymon Alex Kusy Oddz.”0” - SP. w Kornelówce
Wyróżnienie -Marcel Bergiel Oddz.”0” - SP. w Kornelówce
Kategoria II. KLASY I-III
1 miejsce - Rafał Rusak kl. IA - SP. w Jarosławcu
2 miejsce - Filip Ciężki kl. IIA - SP. w Jarosławcu
3 miejsce - Lena Rzeszutek kl. II - SP. w Kornelówce
3 miejsce - Mikołaj Kierepa kl. II - SP. w Kornelówce
Wyróżnienie - Zuzanna Markiewicz kl. II - SP. w Kornelówce
Wyróżnienie - Milena Wachowska kl. III - SP. w Kornelówce
Wyróżnienie - Błażej Brański kl. III - SP. w Kornelówce
Kategoria III. Klasy IV-VIII
1 miejsce - Eryka Cholewińska kl. VI - SP. w Kornelówce
2 miejsce - Wiktoria Markiewicz kl. VI - SP. w Kornelówce
3 miejsce - Wiktoria Rusak kl. VIA - SP. w Jarosławcu
Wyróżnienie - Filip Depa kl. IV - SP. Kornelówka
Wyróżnienie - Daria Dziuba kl. IV - SP. Kornelówka
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Międzynarodowy
Dzień Muzyki

Ten dzień obchodzony jest na całym świecie w dniu 1 października od
roku 1975, zainicjowany przez Yehudi
Menuhina, ówczesnego Prezydenta
Międzynarodowej Rady Muzyki działającej pod egidą organizacji UNESCO.
Głównym celem tego święta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by była
kojarzona jako dobro ludzkości oraz
promocja muzyków jako tych, którzy
tworzą piękno muzyki.
My również w ramach Czwartków
z Kulturą chcieliśmy zaakcentować ten
ważny dla muzyki dzień. Odwiedziła nas
grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Wandy Popławskiej w Sitnie wraz
z opiekunem Panią Małgorzatą Złotnik.
Na początku przeczytaliśmy fragment
książki o Fryderyku Chopinie, następnie
dzieci obejrzały księgozbiór biblioteczny, w którym znajduje się dość sporo
książek o wybitnych muzykach, ich
biografii, zarówno dla dorosłych czytelników, jak i dla tych najmłodszych.
Kolejnym punktem naszego spotkania
były warsztaty z przygotowania marakasów – z plastikowych butelek po
jogurcie wypełnionych ryżem lub grochem. Dzieci same ozdobiły swoje instrumenty, a następnie zaprezentowały
dźwięk marakasów. Miłą niespodzianką
dla uczestników była możliwość obejrzenia, a nawet zagrania na bębnie oraz
pianinie.
Kamila Szmidt
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Czwartkowe
spotkania z Kulturą
23 września w czwartek Bibliotekę
odwiedziła grupa drugoklasistów z p. Małgorzatą Złotnik ze Szkoły Podstawowej im.
Wandy Popławskiej w Sitnie. Dzieci zapoznały się z funkcjonowaniem biblioteki,
zasadami wypożyczania książek w sposób
tradycyjny jak i elektroniczny przez system
MAK+. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

„Czytanie wzmacnia”– Noc Bibliotek 2021
Kolejna VII już edycja „Nocy Bibliotek”
za nami, a tegoroczne motto tego wydarzenia brzmiało „Czytanie wzmacnia”.
W drugi weekend października dzieci z naszej gminy spotkały się w filii bibliotecznej
w Cześnikach i do późnych godzin wieczornych uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nasze biblioteki.
Pierwszym punktem programu były
gry planszowe z racji zbliżającego się
święta planszówek, które wypada 10 października. Następnie dzieci wzięły udział
w konkursie wiedzy o Sitnie, przygotowanym z okazji 600-lecia miejscowości.
Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni wiedzą

młodych mieszkańców naszej gminy,
dlatego też wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni. W tym miejscu dziękujemy
LGD Ziemia Zamojska za przekazane nam
nagrody rzeczowe w postaci malowanek
oraz puzzli.
Po umysłowym wysiłku nadszedł czas
na WZMOCNIENIE organizmu pyszną,
owocową przekąską. Sałatka z mandarynek, bananów, kiwi, jabłek winogron
i pomarańczy smakowała wyśmienicie
tym bardziej, że dzieci z wielkim entuzjazmem same ją komponowały. WZMOCNIENI bombą witaminową młodzi uczestnicy wydarzenia mogli zasiąść do czytania

książki przesłanej przez Bibliotekę Narodową – inicjatora akcji. Powieść „Biuro detektywistyczne nr 2” – kryminał familijny
stanowił wprowadzenie do filmu, który
dzieci obejrzały na zakończenie. Film podobał się zarówno naszym starszym, jak
i młodszym widzom.
Na pożegnanie dzieci otrzymały zakładki do książek przesłane nam w pakiecie przez organizatora.
Dziękujemy wszystkim za udział i już
teraz zapraszamy na następną edycję
„Nocy Bibliotek”.
Iwona Bednarska-Dec

Jesienne ozdoby
i dekoracje
26 października w filii bibliotecznej
w Cześnikach odbyły się warsztaty pt.
„Jesienne ozdoby i dekoracje”. Zebrane
panie z jesiennych liści, gałązek tui i jodły
oraz wielu innych kolorowych dodatków
stworzyły piękne dekoracje. Przy rozmowach i wspólnej kawie czas płynął szybko, ale i owocnie. Powstały piękne wieńce
na groby oraz jesienne ozdoby do domu.
Dziękujemy przybyłym paniom. Kolejne
warsztaty już wkrótce. Zapraszamy.
Iwona Bednarska-Dec
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Jesienne wianki
W dniu 25.10. w Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie odbyły się warsztaty z tworzenia jesiennych wianków
prowadzone przez panią Elżbietę Annę
Dudek. Pod okiem fachowca powstały
przeróżne formy i kształty. Prace rozpoczęliśmy od wygięcia wierzbowych witek
w kształt okręgu. Kolejnym elementem
było przytwierdzanie do obręczy gałązek
tuji, świerku, bukszpanu i jałowca. Każda
z uczestniczek przyniosła dodatkowo swoje elementy do konstrukcji wianka. Były to
szyszki, żołędzie, jarzębina, miechunka,
kwiaty hortensji ogrodowej, liście winorośli, a nawet owoce kasztana jadalnego.

Bardzo dziękujemy naszej Twórczyni Ludowej za instruowanie i stworzenie
miłej atmosfery podczas warsztatów, oraz

wszystkim Paniom uczestniczącym w tym
spotkaniu.
Kamila Szmidt

Środy z biblioteką
Październik w filii bibliotecznej w Horyszowie Polskim przebiegł pod hasłem
„Środy z Andersenem”. W tym dniu pani
Diana czytała zerowiakom jedną z bajek
słynnego duńskiego pisarza. Następnie
dzieci wykonały pracę plastyczną z wybranej przez siebie sceny.
W listopadzie z kolei każdą środę poświęciliśmy na czytanie legend
o początkach państwa polskiego. Po
przeczytaniu ostatniej z nich urządziliśmy quiz ze znajomości legend. Dzieci

wyśmienicie radziły sobie, zdobywając
kolejne naklejki za każdą prawidłową
odpowiedź. Gratulacje dla Grzesia, który okazał się najuważniejszym słuchaczem.

Wycieczka do Krakowa

15 października 46 osobowa grupa
udała się na wycieczkę do Krakowa.
Po przyjeździe na miejsce spotkaliśmy
się z panią przewodnik i razem z nią rozpoczęliśmy zwiedzanie. Zaczęliśmy od spaceru bulwarami wiślanymi w stronę smoka
wawelskiego, który przywitał nas ziejącym
ogniem. Następnie udaliśmy się na Wawel
na którym zobaczyliśmy punkt widokowy
z panoramą Krakowską, Katedrę Wawelską
z kryptami królewskimi oraz Wieżą Zyg-

munta. Idąc ulicą Kanoniczną w stronę Rynku Głównego zobaczyliśmy Bazylikę Franciszkanów, pomnik Adama Mickiewicza
oraz udaliśmy się do kościoła Mariackiego
w którym zachwycaliśmy się uroczystym
otwarciem ołtarza Wita Stwosza.
O godzinie 12.00 zabrzmiał hejnał
z Wieży Mariackiej.
Po obiedzie wyruszyliśmy w stronę
Kopalni Soli w Wieliczce. Zwiedzanie odbywało się 135 m pod ziemią. Największe
wrażenie zrobiła na nas Kaplica Św. Kingi.

W drodze powrotnej pomimo pokonania długiej trasy, wszyscy byli uśmiechnięci i już planowali kolejną wycieczkę.
Jesteśmy bogatsi w nową wiedzę i doświadczenie oraz postanawiamy, że jeszcze tu na pewno wrócimy.
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Dzień Postaci Cudze chwalicie swego nie znacie...
z bajek
5 listopad jako Międzynarodowy
Dzień Postaci z bajek jest znakomitą
okazją do czytania najmłodszym dzieciom o ich ulubionych bohaterach.
W filii w Horyszowie Polskim przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały
opowieści czytanych przez panią bibliotekarkę. Następnie pięknie pokolorowały wybraną przez siebie postać
z bajki. W konkursie ze znajomości ulubionych bohaterów zwyciężyła natomiast Kornelka, która okazała się małą
ekspertką do spraw bajek. Serdecznie
gratulujemy.
Diana Łukaszczuk

Święto Niepodległości
w filiach
bibliotecznych…
W związku ze zbliżającym się świętem
Dnia Niepodległości nasze filie biblioteczne zorganizowały dla małych czytelników
zajęcia patriotyczne.
W filii w Horyszowie Polskim pani
bibliotekarka czytała zerowiakom legendy o początkach państwa polskiego.
Następnie dzieci, wycinając odbicia własnych dłoni stworzyły z nich dużą polską
flagę.
Do filii w Cześnikach natomiast przyszli uczniowie klasy trzeciej. Wspólnie
czytaliśmy wybrane legendy polskie.
Przeprowadziliśmy też pogadankę na
temat symboli narodowych. Następnie
dzieci wykonały pracę plastyczną w postaci flagi Polski. Dziękujemy uczniom
i paniom wychowawczyniom za wizytę
i zapraszamy ponownie.

5 listopada wzięliśmy udział w wycieczce pt. „Cudze chwalicie swego nie
znacie”.
Z przewodnikiem wędrowaliśmy
i poznawaliśmy historię naszego niezwykłego miasta Zamość. Spacerowaliśmy
po Rynku Wielkim podziwiając arkadowe kamienice i Ratusz. Odwiedziliśmy
Katedrę, Muzeum i kościół Franciszkanów.
Dodatkową atrakcją tego dnia
w Nadszańcu na Bastionie VII był wystrzał z armaty. Uczestniczyliśmy w krótkim szkoleniu artyleryjskim prowadzonym przez pana Leszka Sobusia.

W Roztoczańskim Muzeum PRL
w Zamościu mogliśmy przypomnieć sobie tamte czasy. Zobaczyliśmy 8 gabinetów: sklep, pokój z lat 70 i 80, kuchnię, łazienkę, gabinet I sekretarza, posterunek
MO, salę filmową i Pewex.
Następnie w Bazylice Świętego Antoniego Padewskiego w Radecznicy
dzięki życzliwości brata Damiana poznaliśmy historię tego miejsca i objawień.
Odwiedziliśmy drewnianą Kaplicę nad
źródełkiem i poczęstowaliśmy się wodą,
która ma właściwości uzdrawiające.
Ostatnim przystankiem wycieczki
był Szczebrzeszyn, tam w Restauracji
& Hotelik Klemens delektowaliśmy się
przepysznym obiadem, po czym właściciel oprowadził nas po swoim Muzeum
„Skarby Ziemi i Morza”
Tym wyjazdem zakończyliśmy sezon
wycieczkowy. Wszystkim osobom biorącym udział w naszych podróżach krajoznawczych, dziękujemy i zapraszamy na
wycieczki w roku 2022.
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A w Cześnikach już zapachniało świętami.... Nasze zdolne panie w ramach
świątecznych przygotowań wykonały
piękne stroiki, które już niedługo ozdobią
wigilijny stół. Dziękujemy za udział i serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty.

Z życia „Seniora”
W dniu 28 października 2021 r.
w Dziennym Domu Senior+ w Stanisławce odbyły się gminne obchody dnia osób
starszych – „Dzień Seniora”. Pan Wójt –
Krzysztof Seń wraz z Panią Sekretarz –
Agnieszką Grzesiuk, Panią Skarbnik – Marzeną Futyma Sawicka, Panią Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Alicją Szopa, pracownikami i Kierownikami Referatu Urzędu Gminy – Piotrem
Harczukiem, Krzysztofem Siemkowiczem
i Marzeną Ternes oraz Panem Przewodniczącym Rady Gminy Sitno Władysławem
Wydmańskim i radnym miejscowości
Stanisławka Panem Tomaszem Gąsiorem
złożyli wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia: przede wszystkim dużo
zdrowia w tych trudnych czasach, pogody

ducha, wiele uśmiechu i radości i tak ogólnie wszystkiego dobrego. Każdy z Seniorów otrzymał prezent w postaci Biovitalu,
był uroczysty obiad, tort lecz największym
prezentem była zabawa z zespołem
System – Pawła
Kiryczuka.
Ogólnie miesiące październik
i listopad są szczególnie poświęcone
osobom starszym
dla tego też obchodzone są takie
święta jak: Międzynarodowy
Dzień
Osób Starszych – 1
października, Europejski Dzień Seniora

– 20 października, Ogólnopolski Dzień Seniora – 14 listopada.
W dniu 27 października w Lublinie
obchodzony został Wojewódzki Dzień Seniora, w tym to dniu rozstrzygnięte zostały
dwa konkursy „Aktywny Senior” oraz kon-
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kurs „Gmina Przyjazna Seniorom” Do konkursu Aktywny Senior zgłoszone zostały
następujące osoby: Pani Borowiec Barbara, Pani Groszek Zofia, Pani Bizuga Helena
oraz Pan Wawrzyński Zbigniew, zgłoszona
została również Gmina Sitno. Wszystkie
wymienione osoby, jak również Pan Wójt
Krzysztof Seń otrzymały za działalność na
rzecz osób starszych dyplomy od Pana
Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.
W dniu 29 października delegacja Seniorów w składzie: Pani Kapica Gustawa,
Pani Witkowska Teresa, Pani Wolanin Maria,
Pani Jersak Wanda wraz z Panem Kierownikiem Danielem Bergielem skorzystali z zaproszenia Pani redaktor Eweliny Michalskiej
do Katolickiego Radia Zamość na audycje poświęconą działalności uczestników

z Dziennego Domu Senior + w Stanisławce. Była już to kolejna audycja KR Zamość
poświęcona Dziennemu Domowi Senior+
w Stanisławce, z tym że pierwsza na żywo.

Gratulacje i życzenia dla Pana Jana z okazji 100 urodzin

Z okazji 100-tnych urodzin Pana
Jana Droździela z Czołek, w sobotę 4
grudnia br. wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy Władysławem Wydmańskim
i Sekretarz Gminy Agnieszką Grzesiuk
uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św.
w intencji dostojnego jubilata. Pan Jan
w znakomitej kondycji obchodził swoje
100. urodziny w otoczeniu rodziny: dzieci,
wnucząt i prawnucząt, przyjmował życzenia i opowiadał historie ze swojego życia.
W rozmowie z nami Pan Jan Droździel
tak opowiadał o sobie:

„Urodziłem się 04.12.1921r. w Brzezinach gm. Józefów, powiat Biłgoraj, gdzie
mieszkałem i prowadziłem gospodarstwo
rolne. Przed II wojną światową należałem
do AK. W czasie wojny brałem udział w różnych akcjach między innymi pod Lasowym
i Sochach. Do chwili obecnej jestem kombatantem. W 1944 roku zawarłem związek
małżeński z Franciszką Studnicką. Wspólnie wychowaliśmy pięcioro dzieci: Elżbietę, Stanisławę, Jana, Zygmunta i Alinę. Doczekałem się 17 wnuków, 30 - prawnuków
i 3 praprawnuków. Od 1971r. wraz z żoną
pracowaliśmy w Zakładach Mięsnych
w Zamościu, zamieszkaliśmy w Borowinie
Sitanieckiej. Wraz z moją małżonką uwielbialiśmy śpiewać, przez wiele lat (ok.20 lat)
należeliśmy do zespołu „Wesołe Gosposie”
z Kolonii Sitaniec. Drugą z moich pasji była
jazda rowerem, wszędzie poruszałem się
właśnie nim ( jeździł do 90 roku życia). Po
śmierci małżonki w 1999 roku przeprowadziłem się do mojej córki i zamieszkałem
w Czołkach”.
Szanownemu Jubilatowi składam
serdeczne gratulacje i życzę kolejnych
100 lat w zdrowiu i pomyślności

WWW.GMINA.SITNO.PL

Wszystkim Seniorom życzymy Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, uśmiechu
na twarzy, wiele radości i spełnienia marzeń.
Daniel Bergiel

Dostojna Jubilatka Pani

Kazimiera Adamczuk

Z okazji pięknego jubileuszu 101
rocznicy urodzin w imieniu własnym
oraz władz samorządowych Gminy Sitno składam Pani serdeczne gratulacje
oraz z serca płynące życzenia. Życzę Pani
wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze, zdrowia, błogosławieństwa Bożego
oraz wszelkiej pomyślności. Niech na co
dzień towarzyszą Pani uśmiech, pogoda
ducha, serdeczność i tak cenne wsparcie
najbliższych.
Z wyrazami szacunku i uznania
Krzysztof Seń
Wójt Gminy Sitno
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Zawrotniak Krzysztof
Łukasik Stanisław
Kiełczewska Dorota
Trestka Leszek 		
Rusinek Stanisław
Nowosad Alina 		
Król Dorota 		
Pyś Sabina 		
Górnik Joanna 		
Chilewicz Maria 		
Ostrowski Zbigniew
Drozdowski Stanisław
Omańska Amelia
Juszkiewicz Dobrosława
Dziuba Zbigniew

– lat 61,zmarł 22.09.2021 r.,
– lat 69, zmarł 28.09.2021 r.,
– lat 65, zmarła 01.10.2021 r.,
– lat 77, zmarł 14.10.2021 r.,
– lat 55, zmarł 17.10.2021 r.,
– lat 86, zmarła 17.10.2021 r.,
– lat 65, zmarła 24.10.2021 r.,
– lat 81, zmarła 25.10.2021 r.,
– lat 59, zmarła 31.10.2021 r.,
– lat 70, zmarła 02.11.2021 r.,
– lat 70, zmarł 04.11.2021 r.,
– lat 60, zmarł 07.11.2021 r.,
– lat 87, zmarła 14.11.2021 r.,
– lat 87, zmarła 15.11.2021 r.,
– lat 82, zmarł 17.11.2021 r.,

Gilewski Andrzej
Pieczykolan Franciszka
Banach Bożena 		
Wodyk Feliks 		
Diadia Bolesława
Mika Sylwester 		
Zerhan Maksymilian
Woźniak Teresa 		
Borys Józef 		
Jacuniak Krystian
Szady Marian 		
Mazurek Dariusz		
Jakubiak Czesław
Soroka Jan 		
Dziewulski Józef

– lat 47, zmarł 19.11.2021 r.,
– lat 67, zmarła 20.11.2021 r.,
– lat 71, zmarła 22.11.2021 r.,
– lat 80, zmarł 26.11.2021 r.,
– lat 90, zmarła 27.11.2021 r.,
– lat 54, zmarł 27.11.2021 r.,
– lat 77 zmarł 30.11.2021 r.,
– lat 86 zmarła 30.11.2021 r.,
– lat 65, zmarł 04.12.2021 r.,
– lat 32, zmarł 06.12.2021 r.,
– lat 74, zmarł 09.12.2021 r.,
– lat 35, zmarł 09.12.2021 r.,
– lat 70, zmarł 10.12.2021 r.,
– lat 94, zmarł 11.12.2021 r.,
– lat 82, zmarł 13.12.2021 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych Gminy Sitno
oraz koledzy z GKS Potok Sitno
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Panu Stanisławowi Chilewicz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach po stracie Żony
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
oraz Zarząd wraz z jednostkami OSP
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania Delegacjom, Rodzinie,
Przyjaciołom, Sąsiadom i znajomym
za udział w uroczystości pogrzebowej naszej Mamy

Śp. Amelii Omańskiej

„Odeszłaś od nas tak nagle
pozostawiając smutek i wielki żal,
a chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.
W sercach naszych trwać będziesz na zawsze”
Pani Annie Pyś
Wyrazy głębokiego współczucia, żalu i słowa otuchy

z powodu śmierci teściowej
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

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

Śp. Amelii Omańskiej

składają:
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy w Sitnie,
Centrum Kultury z Biblioteką,
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie

składa Rodzina

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie,
rodzinie i znajomym, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej

Śp. Sabiny Pyś

składa Anna Pyś z rodziną

„Śmierć boli nie tylko tych, którzy odchodzą,
lecz i tych co wśród żywych pozostają”
Pani Ewie Zerhan
Wyrazy głębokiego współczucia, żalu i słowa otuchy

z powodu śmierci teścia

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy, Sołtysi,
Centrum Kultury z Biblioteką,
i Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
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Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową
W dniu 10.12.2021 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, Horyszowa Polskiego oraz z Sitna.
W tym roku otrzymaliśmy 105 kartek, jury przyznało nagrody w następujących kategoriach:
Kategoria I. PRZEDSZKOLE 3-5 lat
I miejsce – Natan Dublowski lat 4, Przedszkole w Jarosławcu
II miejsce – Aleksandra Omańska lat 3, Przedszkole w Sitnie
III miejsce – Łukasz Darkowski lat 4, Przedszkole w Cześnikach
Wyróżnienia :
Jan Sokołowski lat 5, Przedszkole w Kornelówce
Hanna Mazurek lat 4, Przedszkole w Kornelówce
Lena Wójtowicz lat 4 , Przedszkole w Sitnie
Kornelia Rzeszutek lat 4, Przedszkole w Kornelówce
Kategoria II. SZKOŁA PODSTAWOWA 6-14 lat
I miejsce – Kamila Kość lat 8, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
II miejsce – Natalia Ćwikła lat 7, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
II miejsce – Barbara Złomańczuk lat 8, Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim
III miejsce – Filip Michałek lat 7, Szkoła Podstawowa w Kornelówce
III miejsce – Mateusz Klimczuk lat 11, Szkoła Podstawowa w Sitnie
Wyróżnienia :
Jakub Kość lat 11, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Nikola Kowal lat 8, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Nikola Kraszewska lat 9, Szkoła Podstawowa w Cześnikach
Igor Tukiendorf lat 7, Szkoła Podstawowa w Kornelówce
Kategoria III. DOROŚLI
I miejsce – Monika Prokopowicz , Sitno
II miejsce – Joanna Kutera, Cześniki
Uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapewniamy, że wykonane przez nich kartki
świąteczne znajdą swoich adresatów.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpiło podczas „Wigilii
Mieszkańców” w Sitnie w dniu 19 grudnia 2021r.
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Spotkanie ze Świętym Mikołajem
W tym roku po raz kolejny Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W niedzielne popołudnie 5 grudnia,
trzech świętych przybyło z dalekiej Laponii, by w towarzystwie lokalnych Śnieżynek przesiąść się w wozy strażackie naszych jednostek
OSP i dostarczyć dzieciom prezenty. Wszystkie maluchy dostały też specjalnie dedykowane listy od Mikołaja, w których były pochwały,
ale też zalecenia, co mają poprawić w zachowaniu, aby za rok znów mogły liczyć na spotkanie ze świętym. Nasi milusińscy chcąc okazać
wdzięczność Mikołajowi, podarowali mu listy, rysunki, czekoladki, a także własnoręcznie wykonane pierniczki. Chętnie też mówili wierszyki i śpiewali piosenki, za które Mikołaj serdecznie dziękuje.
Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji tego wydarzenia naszym Mikołajom oraz jednostkom OSP z Jarosławca, Kornelówki
i Stanisławki i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
oprac. Iwona Bednarska-Dec

Wizyta Świętego Mikołaja w Szkołach
6 grudnia w role Mikołaja już po raz trzeci wcielił się Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń, który z samego rana wybrał się z worem prezentów do wszystkich szkół na terenie Gminy Sitno, aby każdego obdarować prezentem z okazji Mikołajek. Jako pierwsze możliwość
przywitania „Mikołaja” miały dzieci ze szkoły Podstawowej w Kornelówce, następnie w Horyszowie Polskim, Cześnikach, Jarosławcu i Sitnie.
15 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci ze szkoły w Kolonii Sitno, które wcześniej uczyły się zdalnie. Każdy obdarowany tego dnia mógł wylosować z worka prezent niespodziankę, a dla Organizatora Mikołajek – Wójta Gminy największym prezentem tego dnia był uśmiech dziecka.

SPOTKANIE WIGILIJNE

W dniu 19 grudnia w Szkole Podstawowej im. Wandy Popławskiej w Sitnie odbyło się uroczyste spotkanie Wigilijne mieszkańców
Gminy Sitno oraz uroczyste zakończenie obchodów jubileuszu 600 - lecia Sitna. Po przywitaniu gości przez Wójta Gminy Sitno Krzysztofa
Senia zaprezentowały się w jasełkach tradycyjnych uczniowie klas 1-3 Zespołu Szkół w Sitnie, a następnie chór dyrygowany przez panią
Jolantę Polską. Natomiast uczeń Michał Sadłowski na keyboardzie i trąbce zagrał piękne kolędy. Z nowatorskimi jasełkami wystąpiło kółko
teatralne prowadzone przez panią Ranatę Wilk działające od niedawna przy Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, natomiast wokalnie
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cześnikach przygotowane przez panią Annę Lisowską. W czasie spotkania nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie konkursu na „Kartkę Bożonarodzeniową” pod patronatem Wójta Gminy Sitno i uroczyste wręczenie nagród. Najmilszym akcentem
spotkania wigilijnego był występ zespołu Colombo oraz Meffis. Tego dnia promowaliśmy również akcję #SZCZEPIMYSIĘ. Z okazji jubileuszu
600-lecia Sitna została przygotowana wystawa fotograficzna przedstawiająca dzieje miejscowości Sitna którą można było obejrzeć tego
dnia, z tej okazji również panie z KGW z Sitna upiekły 600 pierniczków, które następnie w formie upominków zostały wręczone mieszkańcom i gościom. Dziękujemy organizatorom i wszystkim, którzy brali czynny udział w przygotowaniach do tego święta.

