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Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Sitno
10 lipca br. na stadionie w Sitnie, odbył
się Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sitno. W turnieju wzięły
udział trzy drużyny z terenu Gminy Sitno:
Jarosławiec, Cześniki i Sitno.
Mecze piłki nożnej rozgrywane były
systemem każdy z każdym. W Turnieju
Oldbojów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta
wygrała drużyna z Sitna (10 pkt.). Drugie
miejsce zajęła drużyna z Jarosławca (4
pkt.), natomiast na najniższym stopniu
podium uplasowali się Oldboje z Cześnik
(3 pkt.).
Oprócz klasyfikacji punktowej prowadzona była także klasyfikacja króla
strzelców oraz najlepszego zawodnika
i bramkarza. Tytuł króla strzelców zdobył,
strzelając 4 gole, Arkadiusz Rutkowski
(Sitno), tytuł najlepszego bramkarza zdobył Radosław Hałasa (Sitno), natomiast
najlepszym zawodnikiem turnieju wybra-

ny został Damian Skwara reprezentujący
drużynę z Cześnik.
Na koniec turnieju zorganizowano dla
najmłodszych uczestników konkurencję
strzelania rzutów karnych.
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Dziękujemy GKS Potok Sitno za zorganizowanie turnieju, a wszystkim zawodnikom za udział w turnieju i grę w duchu
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wyników.
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Z obrad Rady Gminy Sitno

Obrady XLIV sesji Rady Gminy VIII
kadencji odbyły się 30 sierpnia 2022 r.
Na sesji Radni podjęli następujące
uchwały:
 w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach
oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitno,
 zmieniająca uchwałę w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior +” w Stanisławce
oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sitnie,
 w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego przy realizacji zadania polegającego na wykonaniu przeglądu obszaru i granicy aglomeracji
Zamość,
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,

 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego na
dofinansowanie realizacji zadania pn.
„przebudowę drogi powiatowej nr
3271L Jarosławiec – Cześniki – Kotlice w zakresie budowy chodnika w m.
Cześniki Kol. gmina Sitno”,
 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Sitno,
 w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz
schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi,
 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku
oraz maksymalnej wysokości opłaty za
wyżywienie,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029.
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Obrady XLV sesji Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 16 września 2022 r. Na
sesji Radni podjęli następujące uchwały:
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy
Komarów-Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie
z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie
uczęszczają osoby niepełnosprawne
będące mieszkańcami gminy Sitno,
 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady
Gminy Sitno,
 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2022 rok,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029.
Opracował:
Krzysztof Prokopowicz

Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR

25 lipca br. w Zamojskiej Delegaturze
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie promes Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych - edycja trzecia – PGR. Symboliczne czeki wręczali: Pani Beata Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Pan Tomasz Zieliński i Pani Beata Strzałka
Posłowie na Sejm RP oraz Pan Stanisław
Grześko Starosta Zamojski.

Gmina Sitno otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln 450 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Horyszów Polski
- Janówka oraz budowę energooszczędnego oświetlenia
ulicznego,
oświetlenia hydroforni oraz przepompowni ścieków w miejscowości Jarosławiec.
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Dodatek węglowy
Sezon grzewczy za pasem. Nie tak
dawno została opublikowana ustawa
o dodatku węglowym, która przyszła
w następstwie podwyżek cen węgla
w kraju. Choć wydawać by się mogło, że
wszystko jest już jasne, wiele osób nadal
szuka odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące dodatku. Czym jest dodatek węglowy? Komu przysługuje? Co
trzeba zrobić, by go otrzymać? Co należy
zrobić, aby otrzymać dodatek węglowy?
Należy złożyć prawidłowo wypełniony
wniosek do gminy. Gmina może nas wezwać do uzupełnienia braków formalnych. Wzór wniosku jest jednolity dla
wszystkich gmin. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego stanowi załącznik
do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
Dodatek węglowy to jednorazowe
świadczenie w wysokości 3 tys. zł.
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia
2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:
osobę fizyczną samotnie zamieszkującą
i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną
oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe
wieloosobowe).
Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa
stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub
pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek
i ekomiał z węgla kamiennego.
Ważne!
Aby otrzymać dodatek węglowy na
ogrzanie gospodarstwa domowego, nie
trzeba być właścicielem budynku, jak
również nie jest konieczne zameldowanie
w miejscu zamieszkania.
Komu przysługuje dodatek węglowy?
Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:
 głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy
musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
 główne źródło ogrzewania musi być
wpisane lub zgłoszone do centralnej
ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek węglowy można otrzymać
przelewem na konto lub w formie gotówkowej. Jeśli chcemy otrzymać doda-

listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.
Czy informacje podane we wniosku
o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?
Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę do-

tek przelewem, we wniosku o dodatek
węglowy należy wpisać numer rachunku
płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego. Nie musi
on należeć do osoby składającej wniosek
o wypłatę dodatku węglowego.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje
więcej niż jedno gospodarstwo domowe,
jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod
tym adresem.
Gdy wniosek o wypłatę dodatku dla
gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego
mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany
wnioskodawcy, który złożył wniosek jako
pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia
się bez rozpoznania.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę
dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej
niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany
jest wnioskodawcy, który złożył wniosek
o dodatek węglowy jako pierwszy.
Na potrzeby składania wniosków
o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje
się, że jedna osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa domowego.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30

datku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego
źródła ogrzewania w centralnej ewidencji
emisyjności budynków (CEEB). Czy można
zmienić deklarację CEEB, aby dostać dodatek węglowy 3000 zł?
Właściciele domów mają prawo do
zmiany deklaracji składanej do CEEB, ale
tylko gdy nastąpiła w niej pomyłka. Prawdziwość danych z deklaracji może być
weryfikowana. Będzie to miało miejsce
w trakcie czynności dokonywanych przez
tzw. osoby uprawnione do wprowadzania
danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku.
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta dodatku węglowego
nie wymaga wydania decyzji. Jednak odmowa przyznania dodatku węglowego,
uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie
nienależnie pobranego dodatku węglowego, wymagają wydania decyzji.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany
przez niego adres poczty elektronicznej,
o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę
dodatku węglowego. W przypadku gdy
wnioskodawca nie wskazał adresu poczty
elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od
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wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji
o przyznaniu dodatku węglowego.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia
wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r.
wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
Ważne!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.”
ŹRÓDŁA CIEPŁA
Ustawą z dnia 19 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku
z sytuacją na rynku paliw wprowadzono
dodatek dla gospodarstw domowych,
których głównym źródłem ciepła jest:
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 kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo
stałe, zasilane peletem drzewnym,
drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 kocioł gazowy zasilany skroplonym
gazem LPG,
 kocioł olejowy zasilany olejem opałowym
zgłoszone lub wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków do dnia
11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu –
w przypadku głównych źródeł ogrzewania
dla danego adresu uruchomionych po raz
pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym
lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy
głównym źródłem ciepła jest kocioł
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na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane
drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy
zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski
o wypłatę złożone po dniu 30 listopada
2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Zasady przyznawania dodatku dla
gospodarstw domowych jest taki sam jak
w przypadku dodatku węglowego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz do innych źródeł ciepła
dostępne są na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sitnie http://gops-sitno.pl/ oraz w siedzibie ośrodka.
Alicja Szopa

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023
Od 1 listopada 2022 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy, który zakończy się 31 października
2023 r. Wnioski online przyjmowane są od 1 lipca, a w tradycyjnej papierowej formie od 1 sierpnia.
Obecnie przyjmowane są wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 na:
• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
• fundusz alimentacyjny.
Podstawą do obliczenia dochodu jest rok bazowy 2021 z uwzględnieniem dochodu utraconego
i uzyskanego.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi w 2021 r. 3288 zł.
Aby nie utracić ciągłości do wypłat zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
Alicja Szopa

XXV Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej
Białka 11-12. 06.2022 r.
W dniach 11-12 czerwca na terenie SK Białka już po raz XXV odbył się Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej. Do Białki
hodowcy z kraju przywieźli swoje najlepsze konie: roczne i dwuletnie ogiery oraz roczne, dwuletnie i trzyletnie klacze w sumie
ponad 85 koni.
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Wszystkie konie poddawane są ocenie eksterieru na płycie przez 3 niezależnych sędziów, którzy oceniają: typ rasowy
i płciowy konia, głowę i szyję, nogi i kopyta
oraz stęp w ręku. Kolejną oceną jest ocena
użytkowa koni a mianowicie u koni rocznych klaczek i ogierków sędziowie oceniają chody konia - kłus i galop, natomiast
ogiery dwuletnie i klacze dwu i trzyletnie
sędziowie oprócz chodów konia oceniają skoki konia w korytarzu. Jako, że nasza
gmina dobrymi końmi małopolskimi stoi
a hodowcy znani są po całym kraju nie
zabrakło ich i na tym czempionacie. I tak:
w klasie ogierków rocznych 1 miejsce zajął
Devision własności Aleksandra Sokołowskiego z Kolonii Sitno, 2 miejsce Denver
hod. Piotra Denkiewicza a własności Adriana Denkiewicza z Czołek, 3 miejsce Maximus AA i 10 miejsce DanBer hod. i własności Daniela Bergiela z Kornelówki. W klasie
klaczy dwuletnich 4 miejsce AISHA AA
hod. i własności Pana Aleksandra Łoja
z Czołek, 7 miejsce Driada hod. i własności Piotra Denkiewicza z Czołek. W klasie
ogierków dwuletnich 2 miejsce Milagro AA
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i 14 miejsce Dior hod. i własności Daniela
Bergiela z Kornelówki. Z każdej klasy konie
z 1 i 2 miejsca rywalizowały w drugim dniu
czempionatu o tytuł czempiona klaczy
i ogierów. Wśród czterech ogierów które
rywalizowały o tytuł Czempiona trzy były
z terenu gminy Sitno a były to: Devision wiceczempion Aleksandra Sokołowskiego, i Milagro AA – 2 wiceczempion Daniela
Bergiela i Denver- IV lokata Adriana Denkiewicza, wygrał Baszmir AA hod. i własności Pana Mariusza Kijka. Tytuł Czempionki
klaczy i Najlepszego Konia Pokazu przypadł klaczy PRISILLA AA hod. i własności
Janów Podlaski. Ogier Milagro AA Daniela Bergiela otrzymał nagrodę Instytutu
Zootechniki w Balicach dla Najlepszego
Ogiera w typie Małopolskim. Podczas XXV
Czempionatu grono zasłużonych hodowców rasy małopolskiej otrzymało nagrody
m.in. Aleksander Łój z Czołek i Aleksander
Sokołowski z Kolonii Sitno.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w hodowli.
Daniel Bergiel

Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego Strzegom
W dniach od 14 do 18 września w Strzegomiu odbyły się
zawody Mistrzostwa Polski Młodych Koni we Wszechstronnym
Konkursie Konia Wierzchowego.
Do klasyfikacji końcowej WKKW
składają się 3 konkurencje: ujeżdżenie, cross i skoki przez przeszkody. W roczniku koni 4-letnich
tytuł Wicemistrza Polski zdobył
koń hodowli Pana Aleksandra

Sokołowskiego z Kolonii Sitno
BotoxAA, natomiast 4. miejsce
zdobył ArgentoAA hodowli Pana
Aleksandra Łoja z Czołek. Jeźdźcem obydwu koni był Stanislau
YAVENKA. Warto dodać, że konie
przebywają w stajni Pawła Spisaka - wielokrotnego olimpijczyka w dyscyplinie WKKW.
Daniel Bergiel
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Uroczyste wręczenie stypendiów szkolnych
Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim
Osiągnięcia naukowe:
• Zeń Martyna 		
• Kułacz Agnieszka
• Helman Ewa 		
• Stankiewicz Zuzanna
• Tukiendorf Grzegorz
• Dadia Adam 		
• Kułacz Natalia 		
• Wiśniewski Wiktor

5,62
5,36
5,08
5,08
5,07
5,0
5,0
5,0

Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno
23 czerwca w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów szkolnych za wysokie wyniki w nauce (II semestr) oraz osiągnięcia
sportowe. Wręczone zostały też nagrody
dla sportowców reprezentujących naszą
gminę na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Stypendium to motywacja dla naszych uczniów, a zarazem podziękowanie
za trud włożony w naukę i osiągane cele.

•
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu

Osiągnięcia naukowe:
• Sadłowski Michał
• Kawala Szymon

Osiągnięcia naukowe:
• Lesiuk Aleksandra
• Gałkowska Maria
• Harczuk Krystian
• Karski Wiktor 		
• Kość Jakub 		
• Proć Aleksandra
• Tokarz Zofia 		
• Wilgos Piotr 		
• Danilewicz Kinga
• Hawryluk Aleksandra
• Nowak Laura 		
• Rodzik Maja 		

5,27
5,25
5,21
5,15
5,08
5,07
5,07
5,07
5,0
5,0
5,0
5,0

Osiągnięcia naukowe i sportowe:
• Lesiuk Maryna 		
5,22
• Ładnowska Maja
5,16
• Kiełczewski Michał
5,08
Osiągnięcia sportowe:
• Bratkowski Kornel
• Długosz Mikołaj
• Efner Maciej
• Laska Norbert
• Żuk Michał
Szkoła Podstawowa w Cześnikach
Osiągnięcia naukowe:
• Łukaszczuk Rafał

5,31

Skórka Maja 		
Kulpa Hubert 		
Kiryczuk Jakub 		
Czucha Wojciech
Łukaszczuk Oliwia
Szykuła Sebastian
Herms Szczepan
Marczak Wiktor

5,23
5,23
5,21
5,08
5,07
5,07
5,0
5,0

Szkoła Podstawowa w Sitnie
5,08
5,0

Osiągnięcia naukowe i sportowe:
• Miszczuk Krystian
5,08
• Kostrubiec Nina
5,0
Osiągnięcia sportowe:
• Dadia Kacper
• Klimczuk Mateusz
• Kostrubiec Hanna
• Pikuta Damian
• Szachnowska Martyna

Osiągnięcia naukowe:
• Kowalska Julia 		
• Sołodziński Jakub
• Jakubiak Angelika
• Gąsior Zofia 		
• Rodź Aleksandra

5,23
5,14
5,08
5,0
5,0

Szkoła Podstawowa w Kornelówce
Osiągnięcia naukowe:
• Depa Filip 		

5,30

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2021 r.:
• Łuczak Wiktoria dyscyplina – pchnięcie kulą
• Efner Maciej dyscyplina – judo/sumo
• Ostasz Bartłomiej dyscyplina – łucznictwo
Gratuluję wszystkim stypendystom i życzę kolejnych sukcesów w nauce i sporcie.
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Jubileusz 95-lecia OSP w Kornelówce
26 czerwca 2022 r. Ochotnicza Straż
Pożarna w Kornelówce obchodziła jubileusz 95-lecia powstania. Z tej okazji o godz.
10.00 w kościele pw. Piotra i Pawła w Kornelówce została odprawiona Msza św.
w intencji strażaków. Kolejnym punktem

•
•
•

uroczystości było złożenie meldunku, odczytanie historii jednostki, odznaczenia
i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków
oraz złożenie wieńca przy miejscowej tablicy pomordowanych. Na zakończenie
oficjalnej części uroczystości głos zabrali
zaproszeni goście, nie szczędząc druhom
z gminy Sitno podziękowań i gratulacji.
Zwracając się do druhów z Kornelówki życzyli kolejnych jubileuszy i kolejnych pokoleń oddanych społeczeństwu strażaków
- ochotników.

1927 r. Siedzibą towarzystwa jest Kornelówka a Towarzystwo swoim zasięgiem
obejmuje obszary Dolnego Sitna, Kolonii
Korycizny, Wsi Czołki i Kolonii Dębowiec.
Towarzystwo liczy 18-stu członków w tym:
4 sikawkowych, 4 toporkowych oraz 4 bosakowych. Pierwszym naczelnikiem był
Franciszek Koziołek a pierwszym prezesem Antoni Piznal.
Nowo wybrana straż nie posiadała
sprzętu i umundurowania. Pierwsze fundusze wpływały ze składek członków OSP
i poszczególnych obywateli wioski a także
z organizacji zabaw oraz wydzierżawienia
terenów dla koła łowieckiego. Ze zgromadzonych środków zakupiono: sikawkę
ręczną, wózek dwukołowy z beczką oraz
cztery odcinki węża. Następne zakupy to
umundurowanie strażaków i zgromadzenie małego niezbędnego sprzętu.
Działalność OSP w tym okresie to częste wyjazdy do pożarów, szkolenia przeciw-pożarowe, różne zawody strażackie.
Za kadencji drugiego naczelnika
Aleksandra Adamczyka w roku 1935 r.
strażacy biorą czynny udział w budowie
Domu Ludowego, a była to pierwsza remiza w gminie. Złożona była ze starych
domów już wtedy prawie 100-letnich
przywiezionych z Kolonii Suchowola
z miejscowości, która po wojnie w 1920
r. z bolszewikami nasiedlona była przez
mieszkańców z zaboru Galicyjskiego. Dla

Historia Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Kornelówce
5 września 1927 roku została założona i zatwierdzona przez obywateli wioski
Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami
towarzystwa byli:
• Marcin Hypta
• Maksymilian Greszta
• Józef Buczak
• Jakub Kędziora
• Stanisław Szpunar
• Franciszek Koziołek
• Tomasz Chabros
• Tomasz Blachura
• Antoni Piznal

Józef Ostrowski
Franciszek Tokarz
Ignacy Adamczyk
Towarzystwo zostało oficjalnie wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Związków
pod numerem 998 w dniu 21 września

tego mieszkańcy Kornelówki nazywani są
„Galicjanami”.
W kolejnych latach zmieniają się naczelnicy i zarządy, a za sprawne wykonywanie obowiązków służbowych OSP zdobywa proporczyk Prezydenta RP.
W 1939 r. działalność przerywa wybuch II Wojny Światowej. Wielu członków
OSP zostaje powołanych do wojska, ale
straż nie rozpada się. Druhowie walczą
z pożarami, które niesie wróg.
Następuje okupacja, działalność OSP
zostaje przerwana. Wielu członków zostaje
wywiezionych na roboty, kilku rozstrzelano
podczas pacyfikacji w dniach 19 i 21 maja
1942 r. Po pięciu latach następuje wyzwolenie Polski i OSP wznawia działalność.
W 1946 r. zostaje powołany nowy zarząd straży. Naczelnikiem zostaje Stanisław Denkiewicz a prezesem Bronisław
Mulawa. Jest to pierwsza na terenie gminy umundurowana straż. OSP zdobywa
1. miejsce na zawodach rejonowych
i otrzymuje drabinę Szczerbowskiego.
Po reorganizacji Związków Ochotniczych Straży Pożarnych, komendantem
rejonowym zostaje Julian Kucaj, komendantem kulturalno-oświatowym Feliks
Głazowski, gospodarzem Tadeusz Buczak
a komendantem Tadeusz Ziemiński.
W kolejnych latach w OSP zmieniają
się władze, kolejno funkcje komendanta
pełnią: Władysław Greszta, Edward Bergiel, Eugeniusz Wodyk i ponownie Edward
Bergiel. W tym okresie OSP otrzymuje
nową motopompę wraz z wyposażeniem.
W Kornelówce zostają zorganizowanie
pierwsze zawody rejonowe.
Druhowie podnoszą swoje kwalifikacje, np: Henryk Pierzchała otrzymuje świadectwo mechanika, a druh Adam Zięba
kończy kurs naczelników 1. i 2. stopnia
i zostaje komendantem do spraw technicznych.
W 1956 r. po zmianie ustawy zostaje
ponownie powołany Związek Ochotniczych Straży pożarnych przy powiatowym
komitecie Straży Pożarnych, któremu podlegają OSP. Prezesem zostaje Feliks Głazowski a naczelnikiem Adam Zięba, który
pełnił tę funkcję przez 43 lata do 1999 r.
Po rezygnacji Feliksa Głazowskiego prezesem zostaje Edward Bergiel, który pełni tę
funkcję przez 38 lat do 2000 r.
Od roku 1962 r. nowo wybrany Zarząd
oraz członkowie OSP pracują społecznie
przy rozbudowie pomieszczeń do przechowywania sprzętu systematycznie przydzielanego przez Powiatową Komendę
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Straży Pożarnej. Z powodu braku placu za
zgodą wsi OSP przejmuje w opiekę dom
ludowy. Przeprowadza w nim gruntowny
remont, budynek zostaje powiększony,
rozbudowany o garaż i pokryty blachą.
Polityka państwa sprzyja rozwojowi straży, OSP otrzymuje nowy sprzęt
i uzbrojenie osobiste do gaszenia pożarów. Druhowie Zięba Adam i Greszta Władysław kończą kurs 3. stopnia dla naczelników a druh Szatała Mieczysław zostaje
mechanikiem 1. stopnia.
5 sierpnia 1979 roku odbyły się obchody z okazji 50-lecia jednostki. Podczas
uroczystości złotym krzyżem zasługi dla
pożarnictwa odznaczony został Mieczysław Cieplechowicz a brązowymi Greszta
Władysław i Zięba Adam. Pozostali druhowie otrzymali odznaczenia za wysługę lat.
W latach 1980–1999 druhowie oprócz
wyjazdów do pożarów i usuwania skutków klęsk żywiołowych brali także czynny udział w pracach społecznych, między innymi w budowie szkoły i budowie
nowego kościoła filialnego. Jednostka
zajmowała czołowe miejsca w gminnych
oraz międzygminnych zawodach pożarniczych, czego dowodem są liczne nagrody
i dyplomy.
Druhowie nasi brali również udział
w pracach na rzecz swojej miejscowości
i gminy, przykładem mogą być takie roboty jak: telefonizacja, budowa chodników
oraz pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i ceremonii kościelnych.
W latach 2000 – 2005 wybrano nowy
zarząd w składzie Prezes – Witkowski
Edward, Naczelnik – Basaj Zdzisław.
Uroczystości 75-lecia jednostki odbyły się dnia 16 czerwca 2002 roku. Święto
rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej
odprawionej przez ks. Wiesława Wróbla.
Orkiestra Strażacka z Grabowca uświetniła
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uroczystość. Druhowie otrzymali odznaczenia z rąk Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej mgr inż. Janusza Rycaja.
W 2006 roku wybrano nowy zarząd.
Prezesem został Szatała Mieczysław,
a Naczelnikiem Greszta Adam. W kolejnym roku jednostka obchodziła jubileusz
80-lecia powstania. Ufundowano sztandar
i podarowano lekki samochód bojowy –
Mercedes 409 zakupiony z budżetu Gminy
Sitno dzięki poparciu ówczesnego Wójta Kajetana Protasa. Zakupiono również
nową motopompę Tohatsu.
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zakup sprzętu i wyposażenia. W ostatnim
czasie wykonała remont i dostosowanie
garażu do nowego samochodu.
Druhowie nasi biorą udział w akcjach:
pożarniczych, związanych z usuwaniem
skutków klęsk żywiołowych, jak również
licznych pracach na rzecz swojej miejscowości i gminy. Zawsze udzielają pomocy
przy organizacji imprez okolicznościowych i ceremonii kościelnych.
Obecnie w skład Zarządu wchodzą:
Prezes: Greszta Adam
Wiceprezes – Naczelnik: Bergiel Daniel
Skarbnik: Maluga Krzysztof
Sekretarz: Kucaj Adam
Gospodarz: Woszak Sylwester
Członek Zarządu: Bergiel Krzysztof
Z okazji Jubileuszu Druhowie strażacy
otrzymali odznaczenia za wysługę lat:
Ziemiński Tadeusz - 75 lat, Pikor Józef,
Witkowski Edward, Szatała Mieczysław

W 2006 r. Nasz prezes w stanie spoczynku druh Edward Bergiel za swoją
pracę na rzecz jednostki OSP, lokalnej
miejscowości i gminy otrzymuje największe odznaczenie strażackie a jest to Medal
Honorowy im. Bolesława Chomicza. To
wielkie wyróżnienie i docenienie druha,
jednostki i rodziny. Trzeba dodać, że w Naszej gminie było to pierwsze wyróżnienie
takim odznaczeniem.
Obecnie jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kornelówce liczy 60 czynnych
i 4 honorowych członków. W 2019 roku zakupiono średni samochód pożarniczy Renault G230 ufundowany z budżetu Gminy
Sitno dzięki poparciu obecnego Wójta
Krzysztofa Senia. Jednostka sukcesywnie
pozyskuje dotacje z różnych źródeł na

- 65 lat, Kucaj Adam, Maluga Kazimierz,
Rogalski Roman - 50 lat, Bergiel Stanisław,
Bergiel Zdzisław - 45 lat, Greszta Adam,
Bergiel Krzysztof, Gwizdalski Mieczysław,
Farfus Stanisław, Szatała Andrzej - 40 lat,
Witkowski Darek - 30 lat, Pikor Jan, Woszak
Sylwester - 25 lat, Zięba Marcin, Bergiel
Michał, Maluga Przemysław - 20 lat, Buczak Sebastian, Bergiel Kamil, Bergiel Karol, Twardziszewski Marcin, Żmuda Paweł,

10

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

Rogalski Artur, Janikowski Adrian, Prokop
Mateusz, Woszak Albert, Naklicki Radosław, Mulawa Artur - 10 lat. Ze względu na
ciągłe zmiany w przyznawaniu odznaczeń
przez Prezydium Zarządu Głównego RP
bardzo wielu młodych druhów nie otrzymało odznaczeń i będą musieli czekać
do kolejnego jubileuszu. Oprócz odznaczeń za wysługi lat, druhowie z jednostki OSP w Kornelówce przyznali druhom
honorowym: Tadeuszowi Ziemińskiemu,
Mieczysławowi Szatale, Edwardowi Witkowskiemu i Józefowi Pikor „Za zasługi dla
pożarnictwa i jednostki OSP w Kornelówce" statuetki Świętego Floriana.
Zarząd OSP w Kornelówce pragnie
podziękować Pani Sołtys i Przewodniczącej KGW w Kornelówce Pani Kazimierze
Pieńkosz, Pani Teresie Twardziszewskiej
Dyrektor Szkoły w Kornelówce jak również
wszystkim Paniom, które pomagały przy
Jubileuszu 95-lecia OSP w Kornelówce.
Podsumowując, Ochotnicza Straż
Pożarna w Kornelówce jest jednostką
pokoleniową. Jesteśmy trzecim, a w przypadku młodszych druhów, czwartym pokoleniem działającym w straży pożarnej.
To Nasi pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie pokazali nam poprzez swoją ciężką
pracę jak być dobrym strażakiem i rozumieć hasło ze sztandaru „Bogu Na Chwałę,
Ludziom Na Ratunek”.
Prezes Adam Greszta

XXXIV Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
W dniach 1-3 lipca na terenach wystawowych w Sitnie odbyła się po trzyletniej przerwie XXXIV Wystawa Zwierząt
Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Patronat Honorowy nad Wystawą
objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Starosta Zamojski.
Patronat medialny sprawowali: Telewizja Polska Lublin, Polskie Radio Lublin, Ka-

tolickie Radio Zamość, Dziennik Wschodni, Kronika Tygodnia i Tygodnik Zamojski.
Otrzymaliśmy także wsparcie organizacyjne następujących instytucji: ARiMR,
KOWR, SHiUZ Oddział w Zamościu i LIR.
Do Sitna przyjechało 317 firm z całej
Polski. Byli to: producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorzy nawozów,
pasz, środków ochrony roślin, ogrodnicy,
instytucje związane z rolnictwem oraz
firmy handlowe. Odwiedziła nas także de-

legacja ukraińska reprezentująca Lwowską Izbę Rolniczą i środowisko naukowe.
Ekspozycja maszyn dała możliwość porównania różnych rozwiązań technicznych oraz pomysłów racjonalizatorskich
prezentowanych nawet przez samych
rolników. Obok wystawy maszyn bardzo
dużym zainteresowaniem cieszył się sektor ogrodniczy. Tradycyjnie w sobotę spotkali się pszczelarze i wysłuchali wykładu
„Aktualne problemy pszczelarstwa”, który
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wygłosiła dr Anna Gajda z SGGW. Wieczorem odbyło się podsumowanie konkursu
KRUS „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
i wręczenie nagród laureatom. W tym dniu
wszyscy hodowcy prezentujący zwierzęta
odebrali dyplomy za udział, a hodowcy
drobnego inwentarza również nagrody za
zdobyte wyróżnienia.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, 216 dzieci uczestniczyło w ciągu

wet egzotycznych. Po raz kolejny można
było podziwiać alpaki.
Hodowcy trzody chlewnej kolejny rok
nie mogli prezentować zwierząt, ale spotkali się na stoisku Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej
„POLSUS”. Dzięki środkom pochodzącym
z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego
zorganizowano degustację potraw z wieprzowiny, której towarzyszyły działania

dwóch dni w konkursie „Z Ekologią na Ty”,
organizowanym na stoisku LODR. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie był
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli oraz firma Rolmax.
Po raz pierwszy specjalnie dla dzieci
przygotowano pokaz królików, pozwalający na bezpośredni kontakt z tymi
zwierzętami. Tradycyjnie zorganizowano
konkurs oprowadzania cieliczek, a OSM
Krasnystaw zapewnił maluchom świetną
zabawę w towarzystwie animatora. Zwiedzając Muzeum Wsi można było wykonać
pamiątkowe zdjęcia w dawnym stylu.
W tym miejscu tradycja przeplatała
się z nowoczesnością. Przez dwa dni zwiedzający mogli podziwiać wiele gatunków
zwierząt gospodarskich, ozdobnych, a na-

promocyjne i informacyjne wspierające
sektor hodowli i chowu świń.
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oferował wołowinę
dzięki wsparciu Funduszu Promocji Mięsa
Wołowego, a organizacja wystawy bydła
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mlecznego odbyła się dzięki środkom
z Funduszu Promocji Mleka.
Najważniejszym punktem całej imprezy była Wystawa Zwierząt Hodowlanych,
podczas której 140 hodowców zaprezentowało swoje najlepsze okazy. Hodowcy
bydła mlecznego, mięsnego, owiec, kóz,
koni, drobiu użytkowego, królików i ptaków ozdobnych, poddali swoje zwierzęta
ocenie w piątek i sobotę. Komisje i sędziowie reprezentujący środowiska naukowe
i hodowlane z całego kraju wybrali najlepsze okazy w swoich grupach.
W sobotę wieczorem wszyscy hodowcy otrzymali stosowne dyplomy za
prezentację. Podczas sobotniej uroczystości nagrody odebrali również laureaci
„Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne
gospodarstwo rolne”, organizowanego po
raz dziewiętnasty.
Oto zwycięzcy konkursu etapu regionalnego:
I miejsce gospodarstwo Łukasza
Pryciuka z miejscowości Dutrów w gm.
Telatyn,
II miejsce gospodarstwo Grażyny
i Bogusława Kuczajów z miejscowości
Sady w gm. Skierbieszów,
III miejsce gospodarstwo Mateusza
Kargola z Bukowiny w gm. Biszcza, gospodarstwo zajęło również identyczne miej-
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sce w etapie wojewódzkim. Rolnik odebrał
tydzień wcześniej nagrodę podczas Dni
Otwartych Drzwi w Końskowoli.
Konkursowe wyróżnienia otrzymali:
Renata i Ryszard Klechowie z Bukowiny
(gm. Biszcza), Danuta i Mirosław Markowiczowie z Woli Obszańskiej oraz Aneta
i Stanisław Żurawowie z Gródka w gm.
Hrubieszów.
Fundatorami nagród dla laureatów
etapu regionalnego oraz osób wyróżnionych byli: Oddział Regionalny KRUS w Lublinie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Lubelska Izba Rolnicza.
Trzeci dzień wystawy rozpoczął się
Mszą Świętą, po której goście w asyście
Orkiestry Dętej z Grabowca przeszli na
Plac Główny. Oficjalnego otwarcia Wystawy i powitania wszystkich gości dokonał
Wiesław Orzędowski - Dyrektor LODR

Następnie przystąpiono do prezentacji
czempionów. Hodowcy najpiękniejszych
zwierząt odebrali puchary i nagrody od
sponsorów.

w Końskowoli. Następnie głos zabrali:
senator Jerzy Chróścikowski, posłanka
Teresa Hałas, Barbara Wróbel, reprezentującej Wojewodę Lubelskiego, Krzysztof

bydła mlecznego to bardzo interesujący
element wystawy. Sędzia w szczegółowy
sposób omawiał każdą grupę ocenianych
zwierząt oraz każdą ocenianą sztukę, uza-

Gałaszkiewicz – dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR. Antoni Skura- wiceprezes
Lubelskiej Izby Rolniczej nagrodził Wiesława Gryna z Rogowa, rolnika z wieloletnim
doświadczeniem, konstruktora maszyn
i inicjatora wielu doświadczeń polowych.

sadniając dlaczego uplasowała się na tym,
a nie na innym miejscu. W trakcie oceny na
ringu wybrano i udekorowano 8 czempionów i 10 wiceczempionów. Superczempionem została krowa nr kat. 73 hodowli
Daniela Kociuka ze Śniatycz, a drugim

Wystawa Bydła Mlecznego
Głównym organizatorem wystawy
bydła mlecznego była Polska Federacja
Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział w Lublinie. Ekspozycja bydła
mlecznego została tradycyjnie dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Hodowcy zaprezentowali 61 sztuk krów i jałówek
w ośmiu grupach. Były to zwierzęta ras:
polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, simentalskiej i białogrzbietej. Prezentację czempionów prowadził prof. dr hab. Zygmunt
Litwińczuk Doctor Honoris Causa MULTI.
Sędzią głównym był Janusz Tercjak, któremu asystował Mateusz Zbiciak. Ocena
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superczempionem jałowica nr kat. 21 hodowli Katarzyny Głodek z Kurzelat.
Spółdzielnie mleczarskie tradycyjnie
zadbały o swoich dostawców, wręczając
nagrody na scenie.
Po raz kolejny mogliśmy podziwiać
dzieci w konkursie oprowadzania cieliczek. Tradycyjnie w czasie pokazu zapełniły się trybuny, trudno było przedostać
się do obleganego ringu. Widowiskowy
pokaz został przeprowadzony przez Adama Budzyńskiego dyrektora SHiUZ Oddział w Zamościu, który ufundował także
nagrody. Sponsorami tego konkursu były
spółdzielnie mleczarskie, PFHBiPM, SHiUZ,
Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz firma Blattin.
Ekspozycja bydła mięsnego
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, a przede wszystkim
zrzeszeni w nim hodowcy zaprezentowali
dorobek hodowlany w rasach Limousine
i Angus Czarny. Oceny dokonała sędzia
Ewelina Udziela, której asystował Tomasz
Piotrowski. Spośród 11 sztuk bydła mięsnego wybrano 3 czempiony i dwa wice-

czempiony (szczegóły w tabeli). Superczempionem została jałowica rasy Angus
czarny, której właścicielem jest JUNG Puławy Rolniczy Zakład Doświadcalny „Kępa”.
Wybór najlepszych zwierząt podczas
wystaw to także element pracy hodowlanej prowadzącej do doskonalenia populacji bydła ras mięsnych w Polsce.
Przy organizacji ekspozycji korzystano
z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego,
a zwiedzający przez dwa dni mieli możliwość degustacji wołowiny kulinarnej
w różnych postaciach oraz korzystania
z porad.
Wystawa koni
Konie zaprezentowane na wystawie
zostały wytypowane przez Lubelski Związek Hodowców Koni. Komisja oceny koni
pracowała pod przewodnictwem Krzysztofa Pietrzaka, a towarzyszyli mu członkowie Joanna Szulowska i Tomasz Dobek.
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ukierunkowana jest na produkcję jagniąt
mięsnych. W owczarniach hodowców
-wystawców uzyskuje się bardzo wysokie
wskaźniki plenności owiec i odchowu jagniąt.
Jak zwykle dużym zainteresowaniem
cieszyły się kozy. Zbigniew Kołodziej zaprezentował kozę sandomierską. W Majątku Rutka znajduje się pierwsze i dotychczas jedyne zarejestrowane stado kóz
sandomierskich w starym typie.

Zaprezentowano i oceniono 20 koni
rasy: małopolskiej, ardeńskiej, polski koń
zimnokrwisty, huculskiej, konik polski
i kuc. U wszystkich koni oceniano typ, pokrój, stęp, kłus, a także kondycję i przygotowanie konia do wystawy. Wszystkie konie zostały ocenione na minimum 35 pkt.
i wszystkie otrzymały pierwsze nagrody.
Ocena koni i prezentacja w niedzielę zgromadziła jak zwykle liczną widownię.
Czempionem klaczy rasy małopolskiej
została klacz EVIRA Małgorzaty Jankowskiej z Niedrzwicy Kościelnej, a A viceczempionem Klacz Arytmia- S hodowli
i własności Pana Aleksandra Sokołowskiego z Kolonii Sitno. Czempionat w rasie konia zimnokrwistego wygrała klacz HERA
Wojciecha Kociry z Tyszowiec, a klacz
ROMANTYCZNA Mateusza Kniaziuka z Dąbrowicy została czempionką kuców.
Tradycyjnie bardzo dużym zainteresowanie cieszyły się przejażdżki na kucach
i konikach.
W czempionacie koni rasy Małopolskiej z terenu gminy Sitno wzięły udział
konie: Dalia – klacz hod. i własności Piotra
Denkiewicza z Czołek, oraz klacz Historia
ze źrebakiem Horyzont własności Pana
Sławomira Szurmy z Rozdół.
Wystawa owiec i kóz została przygotowana przez Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz. Zaprezentowano
zwiedzającym owce następujących ras:
polska owca nizinna w typie uhruskim,
czarnogłówka, a także linię syntetyczne
BCP. Prezentowane zwierzęta pokazywały tendencję w hodowli owiec na terenie
Lubelszczyzny. Użytkowość tych zwierząt

Sędzią głównym był prof. dr hab. Andrzej Junkuszew z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, inż. Henryk Szczerbicki
dyrektor Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Lublinie oraz Patrycja
Bąk-Drążkiewicz specjalista tego związku.
Komisja sędziowska dokonała wyboru 8
czempionów oraz 1 wiceczempionat (wykaz w tabeli).
Wystawa królików
Sędziowie: Henryk Koc, Ireneusz Widomski i Daniel Bałabuch ocenili 161
królików w 20 rasach i przyznali 14 czempionatów oraz 18 wiceczempionatów.
Szczegółowy wykaz w tabeli. Hodowcy
chwalili się nową rasą wychodowaną na
Lubelszczyźnie rex gepard i z dumą prezentowali ją zwiedzającym oraz mediom.
Drób użytkowy
Krajowa Rada Drobiarstwa-Izba Gospodarcza przygotowała ekspozycję 17
stawek drobiu.
Komisji Sędziowskiej ds. Oceny Drobiu przewodniczył dr inż. Adam Koncerewicz, któremu asystował prof. dr hab.
Grzegorz Zięba. Oceniano kury nieśne
użytkowane intensywnie, półintensywnie
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i ekstensywnie oraz kury mięsne. Komisja
dokonała oceny także gęsi, kaczek typu
PEKIN i przepiórek japońskich. Wybrano
7 czempionów i 5 wiceczempionów, które w niedzielę zostały zaprezentowane
publiczności w przenośnych klatkach na
ringu głównym.
Wystawa gołębi rasowych i drobiu
ozdobnego przygotowana została przez
dwa stowarzyszenia: Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza.
Gołębie z Zamojskiego Stowarzyszenia oceniali: Janusz Rak, Mieczysław Sroka i Sławomir Madej, i Radosław Pęzioł,
a drób ozdobny. Michał Pietraś. Oto przyznane tytuły:

Lubelskie Stowarzyszenie Hodowców Drobnego Inwentarza zgłosiło komisję oceniającą drób ozdobny w składzie:
Dariusz Turski i Janusz Oleksak oraz gołębie Ryszard Kot.
Sędziowie przyznali tytuły zwycięzców następującym hodowcom:
Wystawa kanarków
Do hodowców drobiu ozdobnego
i gołębi rasowych dołączyli w ostatnich
latach także hodowcy ptaków egzotycznych. Były one oceniane w 6 kategoriach
przez sędziego Adama Wilczewskiego.
Wszyscy wystawcy powiatu tomaszowskiego zostali wyróżnieni przez wicestarostę Jarosławia Korzenia, który nie
tylko wręczył nagrody w sobotę, lecz także
odwiedził hodowców i firmy reprezentujące powiat na stoiskach.
Jak każdego roku nagrody specjalne
otrzymali wystawcy z gminy Sitno. Nagrody wręczył Krzysztof Seń wójt gminy Sitno
oraz zastępca wójta gminy Miączyn Jarosław Stoń.
Szczególne wyrazy uznania należą się
hodowcom, którzy włożyli wiele wysiłku
w przygotowanie i dostarczenie zwierząt
na wystawę. Zdobywcom czempionatów,

14

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

a także wszystkim wystawcom gratulujemy wybitnych rezultatów pracy. Pamiętajmy, że samo wytypowanie zwierząt na
wystawę to już podstawa do dumy z osiągnięć hodowlanych.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.
Komisarz Wystawy
Dr Grażyna Różycka

Święto Konia
W dniu 17 lipca na terenie Lubelskiego
Ośrodka Rolniczego w Sitnie odbyło się
„Święto Konia” w ramach którego odbyły
się otwarte zawody skokowe w 3 konkursach: 50 - 60 cm, 70 - 80 i 90 cm jak również zawody zaprzęgowe jedno i paro
konne. Oprócz zawodów impreza miała
charakter charytatywny. Odbył się kier-

masz ciast i zbiórka pieniędzy na operację
dla Jerzego Skórki. Podczas Święta Konia
zebrano 7 456,95 zł i była to największa
kwota zebrana podczas wszystkich zbiórek zorganizowanych na rzecz Jerzego
Skórki. Do zmagań sportowych zgłosiło
się 28 zawodników i przyjechało 40 koni.
Impreza przyciągnęła bardzo dużą liczbę publiczności około 3 tysięcy i wielu
hodowców koni z całego województwa
- było to wielkie święto. Organizatorami

imprezy były: Gmina Sitno, LODR w Sitnie
i pomysłodawca i główny koordynator Terenowe Koło Hodowców Koni Zamość
w osobach prezes - Robert Kaczmara, wiceprezes Jarosław Jeleń, skarbnik - Daniel
Bergiel oraz hodowcy koni: Piotr Denkiewicz, Aleksander Łój oraz pracownik LODR
w Sitnie i miłośnik koni - Zosia Stępniak.
Święto Konia zostanie imprezą cykliczną
i już dzisiaj zapraszamy za rok na kolejną
edycję wydarzenia.
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ZAWODY
W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY
KONKURS 1
KONKURS ZWYKŁY KLASY LL –
WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD 50–60 cm
1. WIATRZYK TOMASZ – BLANKA
2. GARDIASZ SYLWIA – ASTURIA
3. PODGOJNA KINGA – JOKTONA
W konkursie wzięło udział 19 par
KONKURS 2
KONKURS ZWYKŁY KLASY LL –
WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD 70–80 cm
1. BRODZIAK WIKTORIA – LANDRA
2. SZWANC MAGDALENA – PRECYZJA
3. CIESIELCZUK ALEKSANDRA – PIRAMIDA
W konkursie wzięło udział 18 par
KONKURS 3
KONKURS ZWYKŁY KLASY LL –
WYSOKOŚĆ PRZESZKÓD 90 cm
1. CIESIELCZUK ALEKSANDRA – PIRAMIDA
2. SZWANC MAGDALENA – PRECYZJA
3. PAWŁOWSKI JAROSŁAW – ELVIS
W konkursie wzięło udział 9 par

ZAWODY
ZAPRZĘGOWE
KONKURS 1
ZAPRZĘGI PAROKONNE
1. BRZOZOWSKI ARTUR
2. ULANOWSKI JAROSŁAW
3. ZABŁOCKI MARIUSZ
W konkursie wzięło udział 6 zaprzęgów
KONKURS 2
ZAPRZĘGI JEDNOKONNE
1. ZABŁOCKI MARIUSZ
2. BRZOZOWSKI ARTUR
3. STRZAŁKOWSKI TOMASZ
W konkursie wzięło udział 4 zaprzęgi
Zaprzęg KONIKI POLSKIE
MAJSTRUK MARIUSZ – Dora i Dira
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Z życia „Seniora”
W dniu 30 czerwca 30-osobowa grupa
Seniorów z Dziennego Domu Senior+ w Stanisławce wraz z opiekunami udali się z rewizytą do zaprzyjaźnionego Dziennego Domu
Senior+ w Krzaku gmina Nielisz. Było już to 2
spotkanie w Krzaku a ogólnie 3 seniorów. Ze
względu na panujące wysokie temperatury
wizyta odbyła się w klimatyzowanej Remizie
OSP w Krzaku i miała charakter integracyjno-biesiadny. Na to spotkanie został zaproszony zespół muzyczny W. i R. Badachowie, którzy sprawdzili się jako nauczyciele śpiewu,
przyrody i historii. Wszyscy Seniorzy uczest-

niczyli aktywnie w biesiadzie, we wspólnych
tańcach i śpiewie.
10 sierpnia Seniorzy z gminy Sitno
zwiedzali Państwowe Muzeum na Majdanku – Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady – muzeum martyrologiczne powstałe w 1944 r. na terenie
dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Lublin. Jest instytucją podległą bezpośrednio Ministerstwu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Niemiecki
obóz koncentracyjny w Lublinie, tzw. Majdanek, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Podczas wizyty w Lublinie
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Dostojnej Jubilatce Pani Kamelii Pacyk
Z okazji 101 rocznicy urodzin w imieniu
własnym oraz społeczności Gminy Sitno pragnę
złożyć Pani serdeczne życzenia zdrowia, pogody
ducha, radosnych i szczęśliwych dni i aby dalsze
lata upływały w spokoju w gronie rodziny.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń

w lipcu 1941 r., powierzył on dowódcy
SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania
obozu „dla 25-50 tysięcy więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach
oraz na budowach SS i policji”. Mieli oni
stanowić darmową siłę roboczą dla realizacji planów rozbudowy III Rzeszy. Obóz
w Majdanku jest jednym z kilku Niemieckich obozów zagłady ludzi powstałych na
terenie Polski podczas II wojny światowej
a były to: Auschwitz w Oświęcimiu, Sobibór, KL Lublin–Majdanek, KL Birkenau
w Brzezińce, KL Gross-Rosen w Rogoźni-

cy, Bełżec, Treblinka, Sobibór, Chełmno
nad Nerem (Kulmhof). Do obozu w Bełżcu
przywożono także Polaków z dystryktu galicyjskiego, głównie ze Lwowa. Do obozu
w Sobiborze przybywały natomiast transporty polskich dzieci z Zamojszczyzny.
Po zwiedzaniu muzeum Seniorzy udali się do Chodla by odwiedzić znajomych
z Dziennego Domu Senior+ w Chodlu. Znajomość nasza trwa już od 2019 roku, staramy się chociaż raz lub dwa razy do roku odwiedzać się. W miłej atmosferze tańczymy,
śpiewamy i biesiadujemy.
D. Bergiel

Uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego
W dniu 27 lipca 2022 r. od godz. 9.00
w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dla dzieci szkolnych. W Gminie
Sitno wnioski uprawniające do odbioru laptopów lub komputerów stacjonarnych złożyło 49 uczniów. Do każdego laptopa/zestawu
komputerowego zostało wgrane oprogramo-

wanie. Zakup na kwotę 122 500,00 zł sfinansowano w całości ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie

cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie
dzieci z rodzin pegeerowskich” w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń wspólnie z Sekretarz Gminy
Agnieszką Grzesiuk oraz informatykiem
gminnym Rafałem Stadnickim.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W HORYSZOWIE POLSKIM

1 września w Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim
Nareszcie nadszedł tak długo wyczekiwany dzień…. 1 września to data, na
którą być może nie wszystkie dzieci reagują z ogromną satysfakcją, ale z pewnością pojawia się miłe uczucie związane
ze spotkaniami z koleżankami i kolegami
z klasy. Nowe przedmioty szkolne, nowe
przybory, nowe podręczniki – to wszystko
powoduje, że uczniowie chętnie i z nową
energią przekraczają próg szkoły.

1 września w Szkole Podstawowej im.
Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim rozpoczął się wspólnym wyjściem Pani Dyrektor, nauczycieli, uczniów i pracowników
administracyjnych szkoły do Kościoła parafialnego, by nowy rok szkolny rozpocząć
z wiarą i nadzieją na kolejny, dobry czas.
Następnie uczniowie, nauczyciele oraz
rodzice spotkali się wspólnie w salach
lekcyjnych, gdzie uczniowie wymienia-

li się między sobą wrażeniami z wakacji.
Wychowawcy klas przywitali uczniów, zapoznając ich z planem zajęć, a także przekazując informacje związane z organizacją
roku szkolnego.
Wszyscy mamy nadzieję, że ten nowy
rok szkolny przyniesie naszym uczniom
same sukcesy oraz satysfakcję z wyników
w nauce.
Beata Śniechowska

Dzień Przedszkolaka
20 września 2022 roku obchodzony
był Dzień Przedszkolaka. To bardzo ważna
data, przede wszystkim dla najmłodszych,
którzy z dumą noszą to miano.
W Oddziale Przedszkolnym i zerowym
w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim ten dzień był celebrowany już od samego rana.
Dzieci brały udział w dużej ilości zabaw przygotowanych przez panie wychowawczynie. Każde dziecko chętnie brało
udział w konkursach i zabawach, czemu
towarzyszyła ogromna radość na twarzach najmłodszych. Wspaniałą atrakcją
okazało się wspólne przygotowywanie
gofrów, które potem dzieci z chęcią zjadły,
oczywiście po wcześniej przygotowanym
słonym poczęstunku.

Dumne przedszkolaki były zachwycone!
Chętnie też pląsały przy dźwiękach muzyki
brzmiącej z głośników. Zwieńczeniem tego
wspaniałego i obfitego w atrakcje dnia okazało się wręczenie maluchom pamiątkowych dyplomów oraz certyfikatów.

Gratulujemy wszystkim dumnym Przedszkolakom!
Beata Śniechowska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU
13 czerwca 2022 r. uczniowie klas
ósmych Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu mieli możliwość
zwiedzenia Sądu Okręgowego w Zamościu. Kluczowym momentem wizyty był
udział w rozprawie karnej w charakterze
publiczności. W trakcie posiedzenia Sądu
nasi wychowankowie mogli poznać zasady funkcjonowania polskiego wymiaru
sprawiedliwości. Ponadto wizyta ta była też
ważną lekcją wychowania, w trakcie której
młodzież przekonała się, że za łamanie prawa przewidziane są surowe kary.
W dniu 1 września 2022 roku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli nowy rok
szkolny 2022/2023. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafialnym kościele,
następnie wszyscy udali się do Sali gimnastycznej. Pani Dyrektor powitała zgromadzonych, minutą ciszy uczciliśmy pamięć
poległych w czasie wojen. Następnie obejrzeliśmy montaż słowno muzyczny przygotowany przez uczniów klasy II pod kierunkiem Pani Wandy Niedźwiedź oraz Pani
Beaty Korgi. Po występach wszyscy rozeszli
się z wychowawcami do swoich klas.

Czekolada mleczna, gorzka, biała... każda jest wspaniała!!! Tak dzieciaki świętowały
dzień czekolady w przedszkolu
5 września 2022 r. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania organizowaną przez Prezydenta RP.
Uczniowie czytali wybrane utwory
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza
w dwusetną rocznicę ich publikacji, m.in.
„Pani Twardowska”, „Powrót taty”, „Świtezianka”.
Głównym celem akcji była nie tylko popularyzacja czytelnictwa wśród
uczniów, ale także wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez
kontakt z wielkimi dziełami literatury
polskiej.

Tydzień Profilaktyki
Chorób Zakaźnych
W szkole Podstawowej w Jarosławcu w dniach od 12 do 16 września przeprowadzono szereg działań propagujących profilaktykę chorób zakaźnych.
Celem tej inicjatywy było przekazanie
uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne
i najbliższych.
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W klasach I – III uczniowie zaprezentowali wierszyki, piosenki, ciekawostki dotyczące sposobów zapobiegania chorobom
zakaźnym. Uczestniczyły w pogadance
o chorobach zakaźnych zaprezentowanej
przez panie pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Sitnie p. Mirosławę Seń i p. Iwonę
Naklicką.
Klasy IV – VIII uczestniczyły w pogadance przygotowanej przez pracowników
SANEPIDU w Zamościu p. Barbarę Kurzępę
i p. Karolinę Kurzyńską.
Podsumowaniem działań wszystkich
klas był happening po miejscowości Jarosławiec, na którym uczniowie zaprezentowali własnoręcznie wykonane plakaty na
temat sposobów zapobiegania chorobom
zakaźnym.
Przedsięwzięcia Tygodnia Profilaktyki
Chorób Zakaźnych nadzorowały p. Bożena
Kietlińska i p. Małgorzata Tyszkiewicz.
Międzynarodowy Dzień Kropki, to
święto kreatywności, odwagi i zabawy,
które obchodzimy 15 września. Tego
dnia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu zabawach, które pomagały
im odkrywać talenty, poznawać swoje
mocne strony, pobudzać wyobraźnię
i wspólnie się pobawić. Powstały ciekawe
prace plastyczne świadczące o kreatywności uczniów.

SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE
Projekt edukacyjny
„Żyjemy dla Ojczyzny”
podsumowany
10 maja br. w Szkole Podstawowej im.
Wandy Popławskiej w Sitnie odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego „Żyjemy dla Ojczyzny”, realizowanego we współpracy z Fundacją LOTTO im. H. Konopackiej, w ramach grantu
udzielonego w konkursie „Patroni Roku
2021”. Jak podkreśliła, podczas wystąpienia, Dyrektor Zespołu Szkół w Sitnie p.
Monika Duras, zadania zrealizowane w ramach projektu, ukierunkowane były na
osobę Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Gmina Sitno, związana
jest z postacią Prymasa Tysiąclecia - tutaj
w miejscowości Stanisławka ukrywał się
w czasie okupacji, a jako Biskup lubelski
odwiedzał parafię Horyszów Polski, udzie-

lając sakramentu bierzmowania i spotykał
się z mieszkańcami.
W uroczystości wzięli udział: Wójt
Gminy Sitno p. Krzysztof Seń, Proboszcz
Parafii w Horyszowie Polskim ks. Krzysztof Radyk , Z- ca Dyrektora S.P. w Jarosławcu p. Marta Papis, Rodzice oraz
goście honorowi – Podopieczni Domu
Seniora w Stanisławce.

Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny
„Ten zwycięża, kto miłuje”. Zebrani wsłuchali się w nauczanie Prymasa, obejrzeli
przygotowane scenki rodzajowe, eksponujące główne myśli Kardynała, przypomnieli sobie najważniejsze fakty z życia
Stefana Wyszyńskiego. Występ dopełniały piosenki chóru szkolnego z udziałem
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uczniów klasy pierwszej oraz utwory wykonane na trąbce. Konferansjerzy przybliżyli zadania zrealizowane w ramach
projektu. Opowiedzieli o wycieczce do Komańczy – miejscu internowania Prymasa,
o grze terenowej, której patronował Stefan
Wyszyński, o gromadzeniu i porządkowaniu materiału historycznego. Odczytane
zostały list i fragment pracy konkursowej
absolwenta Gimnazjum w Sitnie, Michała
Stefańczuka, który kilkanaście lat temu,
zarejestrował wypowiedzi świadków pobytu Kardynała Wyszyńskiego na terenie
naszej Gminy. Doświadczeniem ze spotkania z Prymasem podzieliła się p. Zofia
Masłosz. Seniorka opowiedziała o tym
wzruszającym przeżyciu.
Na zakończenie uroczystości p. Małgorzata Złotnik i p. Andrzej Ostrowski –
koordynatorzy projektu, ogłosili wyniki
zmagań konkursowych na prezentację
multimedialną „Postać Kardynała St. Wyszyńskiego związanego z Gminą Sitno –
Śladami po latach” oraz podsumowali grę
terenową „Spotkanie z Kardynałem”. Nagrody wręczyli uczniom: Dyrektor Zespołu
Szkół w Sitnie i Wójt Gminy Sitno.
Katarzyna Barwińska

Gra terenowa
„Spotkanie
z Kardynałem”
W ramach projektu grantowego „Żyjemy dla ojczyzny” rowerami przemierzyliśmy teren naszej Gminy.

Po oznaczeniu ważnych miejsc pamięci został wytyczony szklak rowerowy.
Uczniowie klas VI- VIII otrzymali listę zadań
(opracowaną przez p. A. Ostrowskiego) do
wykonania podczas wyprawy. Przekonali

się jak ważna jest współpraca w zespole,
orientacja w terenie, umiejętność czytania
mapy.
Na wyznaczony szlak wyruszyliśmy 19
maja, a słońce grzało… Sprawne rowery,
kaski na głowach i butelki z wodą, zabezpieczały nas przed trudami jazdy rowerowej. Spod szkoły udaliśmy się pod Pomnik
pomordowanych mieszkańców Sitna -

gdzie czekało na nas pierwsze zadanie.
Następnie udaliśmy się do Horyszowa Polskiego. Przy Kościele parafialnym wykonaliśmy drugie zadanie (mieliśmy ustalić,
co znajdowało się w obecnym budynku

kościoła przed rokiem 1919). Zatrzymaliśmy się też na cmentarzu, gdzie oddaliśmy
hołd pomordowanym żołnierzom AK oraz
wykonaliśmy kolejne zadanie z listy.
Następny przystanek znajdował się na
wzniesieniu w drodze do Stanisławki. To
tu wyznaczyliśmy azymut, kierując strzałkę kompasu w stronę wieży kościoła. Dzięki temu zadaniu wiemy, że nie tylko GPS
ułatwia orientację w terenie.
Dalsza droga wiodła przez Stanisławę,
a słońce grzało… W tej malowniczo położonej miejscowości wykonaliśmy dwa
zadania. Pierwsze przy cmentarzu z czasów I wojny światowej – pochowanych
żołnierzy czeskich. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy pomniku Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, obok posesji Państwa Nowosadów, u których Prymas ukrywał się
podczas II wojny światowej.
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Półfinał naszej wyprawy rowerowej
znajdował się przy „Kapliczce nad źródłem”, gdzie po wykonaniu zadania, odpoczęliśmy. Czekała na nas pani Dyrektor,
która poczęstowała wszystkich utrudzonych drogą pysznymi lodami i ciastem
przekazanym przez Dom Seniora w Stanisławce. Aktywny wypoczynek zakończyliśmy… przy ognisku. Kiełbaski smakowały
znakomicie.
W drodze powrotnej czekało na nas
ostanie zadanie, które wykonaliśmy w Janówce… a słońce grzało.
Do finału wyprawy, czyli na plac przy
szkole, dotarliśmy z przeświadczeniem, że
naukę można łączyć z mądrym sposobem
spędzania czasu. Przekonaliśmy się, że jazda rowerem przynosi korzyści dla zdrowia,
ale też dla relacji rówieśniczych. Wiemy,
że wspólne odkrywanie historii wzmacnia
więzi. A więc „Spotkanie z Kardynałem” to
nie tylko gra terenowa.
Katarzyna Barwińska

Nasza szkoła, kolejny raz,
wzięła udział
w Narodowym Czytaniu
W 11. edycji akcji wspólną lekturą
były„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.
Na tle malowniczej scenerii uczniowie klasy
ósmej odczytali utwór „Świtezianka”, zawierający jednoznaczne przesłanie - za popełniony grzech grozi kara. Następnie humor

ballady „Pani Twardowska” wybrzmiał z ust
siódmoklasistów. Dziękujemy całej społecz-

ności szkolnej za czytelnicze spotkanie.

Kropki. Tego dnia dzieci z Gminnego Żłobka w Sitnie tworzyły prace plastyczne,
których motywem przewodnim jest kropka. W pierwszej kolejności swoje koszulki
przyozdobiły kolorowymi kropeczkami,

następnie każde dziecko zrobiło swoją
własną kropkową pracę. Największą radość dzieciom, sprawiła praca zespołowa,
której efektem była ,,Wesoła gąsienica”.

Nauczycielki języka polskiego

Żłobek w Sitnie
15 września obchodziliśmy święto kreatywności, czyli Międzynarodowy Dzień

„Jedzenie bez chemii”
W dniu 12 lipca w Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie odbyły się warsztaty pt. „Jedzenie bez chemii” prowadzone
przez dr. Jarosława Sachajko oraz prof.
Bożenę Łozowicką. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się o allelopatii czyli dobrym

Magdalena Góra

i złym oddziaływaniu na siebie roślin z naszych ogródków, czy możliwa jest uprawa
warzyw bez chemii, jak uprawiać rośliny
bez oprysków i pestycydów oraz jak zdrowo konserwować i przetwarzać żywność.
Poznaliśmy także mnóstwo przepisów na
kiszonki np. z rzodkiewki, buraczków czy
marchewki.
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KULTURA W PIGUŁCE
„Wakacje z Kulturą”
W dniach 25–29 lipca 2022 r. Centrum Kultury wraz z filiami bibliotecznymi zorganizowało tydzień wakacyjnych
zajęć dla dzieci pod hasłem „Wakacje
z kulturą”.
Tematem poniedziałkowych zajęć
był obchodzony 24 lipca Dzień Policjanta. Wspólnie z dziećmi ustaliliśmy
z czym kojarzy się ten zawód. Następnie
uczestnicy podzielili się na dwie grupy.
Starsze dzieci robiły ciasto na babeczki,
a młodsze wykonywały makietę ruchu
ulicznego. Po czym wszyscy mogli się
delektować pysznymi babeczkami i cieszyć brokatowymi tatuażami.
Drugi dzień „Wakacji z Kulturą” spędziliśmy na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sitnie. Wraz
z panią Teresą Chmiel zwiedziliśmy cały
pałac, park oraz pełne rolniczych eksponatów Muzeum Wsi.
Następny dzień minął nam bardzo
aktywnie. Spędziliśmy czas w krainie zabawy „Azyl” w Kolonii Sitno. Czekało tam
na nas mnóstwo atrakcji, m.in. malowanie figurek gipsowych, tor z gokartami,
zjazd tyrolką, trampoliny, huśtawki, hamaki oraz możliwość karmienia zwierzątek. Na zakończenie właściciele zaserwowali nam pieczone kiełbaski.
W czwartek z kolei zwiedziliśmy Park
Jurajski w Krasnobrodzie oraz mieszczącą się niedaleko Kaplicę św. Rocha,
wokół której krąży wiele legend i podań
ludowych.
„Wakacje z Kulturą” zakończyliśmy
w piątek wizytą w kinie „Stylowy” w Zamościu premierą filmu animowanego
„DC Liga Super-Pets”. Za aktywny udział,
uśmiech i dobrą zabawę podczas naszych wakacyjnych zajęć po powrocie
do Centrum każde dziecko otrzymało
dyplom oraz słodki wafelek.
oprac. Diana Łukaszczuk
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„My jesteśmy
krasnoludki”
Rok 2022 przebiega pod patronatem
Marii Konopnickiej w 180-tą rocznicę
urodzin naszej znakomitej pisarki. Z tego
powodu nasz coroczny plastyczny konkurs rodzinny postanowiliśmy powiązać
z tematyką jej twórczości, nadając tytuł
„My jesteśmy krasnoludki”. Do konkursu
zgłosiło się 21 rodzin z bardzo twórczymi
i pracochłonnymi pracami. 21 lipca 2022 r.
miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu.
Jury postanowiło przyznać nagrody w następujących kategoriach:
Praca plastyczna przestrzenna:
1 miejsce – Natalia Frańczak
2 miejsce – Agata Łukaszczuk
3 miejsce – Lena Rybicka
Praca plastyczna płaska:
1 miejsce – Aleksandra Kutera
2 miejsce – Filip Ciężki
3 miejsce – Natalia Ćwikła
Aby nagrodzić wszystkich uczestników
biorących udział w konkursie, Centrum Kultury zorganizowało rodzinną wycieczkę do
pełnej atrakcji dla dużych i małych Rodzinnej Strefy Zabawy POWERLAND w Biłgoraju. Serdecznie gratulujemy małym zwycięzcom oraz ich rodzicom, rodzeństwu
i dziadkom, dzięki którym powstały tak
piękne i pomysłowe prace i zapraszamy do
udziału w kolejnych konkursach.

XVII Przeglądu Muzyki Wojskowej
i Patriotycznej
W dniu 19 sierpnia 2022 r. na płycie
zamojskiej starówki podczas XVII Przeglądu Muzyki Wojskowej i Patriotycznej
jak zwykle znakomicie zaprezentowała
się Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Sitnie
pod batutą kapelmistrza pana Ryszarda
Gryciaka. Zostały wykonane m.in. takie
utwory jak: „Tokajer" - Czardasz, „Słodycze" z repertuaru Golec uOrkiestra,
„Serduszko puka w rytmie cza-cza" Marii
Koterbskiej, Marsz z filmu „Most na rzece
Kwai", „Long Street".
Na zakończenie młodzi muzycy zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi przez Stowarzyszenie
„Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami”, które
było organizatorem wydarzenia.
Ten rok jest szczególny dla naszego
zespołu ponieważ w październiku nasza
Orkiestra będzie obchodzić jubileusz
15-lecia powstania.
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Narodowe Czytanie
To coroczna akcja wspólnego czytania
wybranej lektury pod patronatem pary prezydenckiej. W 2022 r. wybór padł na„Ballady
i romanse” Adama Mickiewicza – w dwuset-

ną rocznicę pierwszej ich publikacji. Nasze
biblioteki po raz kolejny włączyły się do
akcji. Wraz z uczniami VI, VII i VIII klas Szkół
Podstawowych z Horyszowa Polskiego, Kolonii Sitno oraz Kornelówki spotkaliśmy się
w pod wieżą widokową w Kornelówce, aby
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poczuć klimat ballad Adama Mickiewicza.
W tej pięknej scenerii wspólnie przeczytaliśmy kilka utworów naszego wybitnego
wieszcza. Serdecznie dziękujemy uczniom
za aktywny udział, a nauczycielom za przygotowanie do wydarzenia.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy czytelników po nowości wydawnicze świeżo zakupione do naszych bibliotek w Sitnie, Cześnikach i Horyszowie Polskim. Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. W ramach dofinansowania dla bibliotek
publicznych na zakup nowości wydawniczych Centrum Kultury otrzymało w 2022 roku kwotę w wysokości 7 000 zł.
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Gazda Kamil 		
Ziarkiewicz Bolesław
Grześko Helena 		
Harasim Lucyna 		
Płaza Teresa 		
Szatała Mieczysław
Szewczuk Karolina
Karolewski Stanisław
Cisek Marianna 		
Blaszka Edward 		
Świst Adela 		
Jaskulecki Damian
Adamczuk Czesław

– lat 31, zmarł 10.06.2022 r.,
– lat 83, zmarł 24.06.2022 r.,
– lat 92, zmarła 28.06.2022 r.,
– lat 91, zmarła 05.07.2022 r.,
– lat 85, zmarła 07.07.2022 r.,
– lat 82, zmarł 07.07.2022 r.,
– lat 91, zmarła 07.07.2022 r.,
– lat 62, zmarł 09.07.2022 r.,
– lat 95, zmarła 14.07.2022 r.,
– lat 82, zmarł 31.07.2022 r.,
– lat 86, zmarła 04.08.2022 r.,
– lat 22, zmarł 02.08.2022 r.,
– lat 69, zmarł 06.08.2022 r.,

Kondrakiewicz Lech
Kiecana Jan 		
Obst Władysława
Mulawa Bogumiła
Kopciowski Krzysztof
Czajka Janusz 		
Car Jadwiga 		
Dymara Marianna
Zacira Zbigniew 		
Mazurek Krzysztof
Surmacz Irena		
Stec Mieczysław		
Gałka Krystyna 		

– lat 73, zmarł 07.08.2022 r.,
– lat 69, zmarł 15.08.2022 r.,
– lat 90, zmarła 19.08.2022 r.,
– lat 91, zmarła 04.09.2022 r.,
– lat 70, zmarł 07.09.2022 r.,
– lat 66, zmarł 07.09.2022 r.,
– lat 64, zmarła 10.09.2022 r.,
– lat 99, zmarła 14.09.2022 r.,
– lat 61, zmarł 22.09.2022 r.,
– lat 45, zmarł 22.09.2022 r.,
– lat 71, zmarła 25.09.2022 r.,
– lat 80, zmarł 27.09.2022 r.,
– lat 87, zmarła 30.09.2022 r.

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

„Śmierć boli nie tylko tych, którzy odchodzą,
lecz i tych co wśród żywych pozostają”

Panu Wojciechowi Kopciowskiemu

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Rodzinie i najbliższym zmarłej

Wyrazy głębokiego współczucia,
żalu i słowa otuchy z powodu śmierci

Ojca

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
oraz Zarząd wraz z jednostkami OSP Gminy Sitno
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Panu Andrzejowi Juszczakowi

Wyrazy głębokiego współczucia,
żalu i słowa otuchy z powodu śmierci

Teściowej

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

Śp. Jadwigi Car

składają:
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy w Sitnie,
Centrum Kultury z Biblioteką,
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
„Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał
Czuwaj nad swoimi bliskimi,
którzy zawsze o Tobie myśleć będą”
Wyrazy szczerego współczucia, żalu, oraz szczere
słowa wsparcia i otuchy Rodzinie i najbliższym zmarłego

Śp. Mieczysława Steca

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, Radni
oraz Sołtysi Gminy Sitno

Serdeczne podziękowania znajomym, sąsiadom, rodzinie i wszystkim,
którzy okazali nam wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

Śp. Czesława Jana Adamczuka
składają żona i dzieci z rodzinami
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Dożynki Powiatowo–Gminne w Miączynie

21 sierpnia br. delegacja Gminy Sitno brała udział w Dożynkach Powiatowo
– Gminnych w Miączynie. Gminę Sitno reprezentowali: Wójt Gminy Krzysztof Seń,
Przewodniczący Rady Gminy Władysław
Wydmański, Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Roksana Kotarska, Sekretarz Gminy
Agnieszka Grzesiuk. W korowodzie dożynkowym z Gminy Sitno podążała również
delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Jarosławca pod kierownictwem Pani Wandy
Wolanin, która zdobyła I miejsce w kategorii
wieńca tradycyjnego. Gminę reprezentowało także drugie koło z tej samej miejscowości
pod kierownictwem Pani Marii Wojdy. Zwyczajem powiatowych dożynek jest coroczne
spotkanie rolników ze Starostą Zamojskim,
w trakcie którego ma miejsce wręczenie dyplomów oraz odznaczeń dla wyróżnionych
rolników za osiągnięcie wysokich wyników
produkcyjnych w swoich gospodarstwach.
Z terenu naszej Gminy wyróżnienia otrzymali Pan Jerzy Czady ze Stanisławki oraz Pan
Michał Marszał z Janówki. Nagrodzonym rolnikom serdecznie gratulujemy.
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Dożynki Gminno-Parafialne w Rozdołach
W Gminie Sitno wioska mała, urokliwa, wśród zieleni położona i lasami otoczona.
Rozdoły nazwę nosi i na Święto dziś zaprosi!
Św. Jan Nepomucen jej dzielnie strzeże! A my do Niego szepczemy pacierze!
By powodzie, ulewy nas omijały, nasze mienie ochraniały!
Nasza Matuchna Niebieska śle nam pomoc ze Źródełka i z miłością na nas zerka!
Płaszczem dzieci Swe otula i do serca je przytula!
Mamy dwóch Krzysztofów – Wójta i Plebana, którzy modlitwy do patrona wznoszą o bezpieczną jazdę
dla kierowców proszą!
Nasz Wójt dobry gospodarz poziom życia nam podnosi i zawsze wygospodaruje na potrzeby grosik!
Ksiądz proboszcz natomiast prowadzi nas do Nieba i dba o dusze by było jak trzeba.
Na Chwałę Pana Świątynię remontuje z wielką dokładnością – czasu nie marnuje!
Dzisiaj zaś Święto Plonów mamy, Opatrzności dziękczynienie składamy!
Z wielką wdzięcznością oczy wznosimy do Nieba za to, że nigdy nie brakuje chleba!
Pola zawsze poświęcone – dzisiaj piękne wieńce zostały złożone.
Dziękujemy Ci Boże z serca całego za dar życia ziemskiego.
Chyląc czoła w pokorze Miej nas w Swojej Opiece prosimy Cię Boże!

Edyta Jersak (Rozdoły, 04 .09 .2022 r.)

Dożynki to święto o wielowiekowej
tradycji o charakterze religijnym, dziękczynnym i ludowym, połączone z zabawą
z okazji zakończenia zbiorów. Również
w naszej gminie święto plonów ma wieloletnią tradycję. To czas kiedy rolnicy dziękują Bogu za plony, a my im za ich ciężką
pracę. W tym roku święto plonów obchodziliśmy w Rozdołach. Uroczystości
rozpoczęły się 4
września ok. godziny 13-tej uroczystym wniesieniem
wieńców dożynkowych niesionych
przez delegacje Kół
Gospodyń
Wiejskich i sołectw.
Korowód prowadzili: Wójt Gminy
Sitno Krzysztof Seń,
Sekretarz Gminy
Agnieszka Grzesiuk, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Wydmański
oraz starostowie
tegorocznych dożynek: Pani Agnieszka Borowiec oraz Pan
Tomasz Gąsior, przy asyście Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Sitnie pod batutą kapelmistrza Ryszarda Gryciaka.
Gdy piękne, kolorowe o różnorodnych
kształtach kompozycje wykonane z kłosów
zbóż, owoców, warzyw i kwiatów polnych
odświętnie udekorowały podest, gospo-

darz dożynek Pan Wójt Krzysztof Seń serdecznie przywitał zgromadzonych gości.
Mszę Świętą dziękczynną celebrował
ksiądz proboszcz Krzysztof Radyk, przy
współudziale księży z sąsiednich parafii,
natomiast kazanie wygłosił ks. wikary Tomasz Leńczuk. Piękną oprawę muzyczną
zapewnił Chór Parafialny z Cześnik kie-

rowany przez Pana Marka Tukiendorfa.
Jak co roku panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały chlebem dożynkowym
wszystkich uczestników uroczystości.
Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się biesiada przy licznych atrakcjach.
Nie zawiodły oczywiście panie z naszych
KGW oraz Dzienny Dom Senior + w Sta-

nisławce, którzy przy swoich pięknie
udekorowanych namiotach częstowali lokalnymi specjałami. Dla wszystkich gości
KGW Stabrów przygotowało przepyszną
grochówkę natomiast Koło Łowieckie nr
58 – bigos. Podczas dożynek swoje prace
zaprezentowały również nasze twórczynie
ludowe z Rozdół: panie Wanda Jersak, Edyta Jersak oraz Agata
Wierzbicka. Na najmłodszych czekały
bezpłatne zjazdy na
dmuchanych zjeżdżalniach, fotobudka oraz byk rodeo.
Tradycyjnie odbył
się konkurs na najładniejszy wieniec
dożynkowy, w którym nagrody od
naszych sponsorów
otrzymały: 1 miejsce – KGW Boży Dar,
2 miejsce – KGW
Czołki, 3 miejsce –
KGW Cześniki.
Na scenie jako
pierwsza zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Sitnie, następnie
swój występ zaprezentowały uczennice
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu: Judyta Kosz z kl III a, Lena Bukała kl. VI a oraz
Wiktoria Rusak z kl. VIII. Natomiast pani
Edyta Jersak – twórczyni ludowa z Rozdół
odczytała wiersz napisany specjalnie na tę
uroczystość.
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Nadszedł czas na występy zaproszonych zespołów. Jako pierwsza zaprezentowała się kapela „Ściana W”. W trakcie ich
występu przeprowadzony został konkurs
na najlepszy taniec i przebranie w stylu
country. Zwyciężczynią została pani Katarzyna Brzezińska. Drugie miejsce zajęła
pani Maria Czusz, trzecie natomiast pani
Violetta Wiech. W tym miejscu Centrum
Kultury pragnie serdecznie podziękować
sponsorom a w szczególności firmie Ziar-

mix Grzegorz Czerski, Rafał Czerski oraz
firmom: Naprawa Pojazdów Wanda Schab,
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, Infobit Rafał Stadnicki, Rolmix Krzysztof Blaszka, Katarzyna Blaszka, Stacja Paliw
AVIA Zbigniew Naklicki, LGD Ziemia Zamojska, Sklep Spożywczo – Przemysłowy
Agnieszka Tukiendorf, Dr Green, Gtnet,
Euro Car Zamość Józef Dyjak.
Publiczność świetnie bawiła się także
przy koncertach zespołów: Stah z Werb-
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kowic, LTM Disco, Good Team, Pozytywnie
albo wcale. Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów był występ gwiazdy
wieczoru - grupy „Fanatic”. Dożynkowa
zabawa zakończyła się dyskoteką pod
gwiazdami z zespołem System.
Tak udane Dożynki udało się przygotować dzięki ogromnej pomocy mieszkańców
Rozdół i okolic, zwłaszcza strażaków z OSP
w Rozdołach i Stanisławce, pań z Rozdół
oraz pani sołtys Dominice Monastyrskiej.
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