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Wystawa Zwierząt Hodowlanych i towarzyszące jej targi rolnicze to jedna z największych imprez
rolniczych w kraju. Każdego roku
w pierwszą sobotę i niedzielę lipca
ściągają tu firmy produkujące bądź
zajmujące się dystrybucją środków
dla rolnictwa. Podobnie będzie
i w tym roku, ponieważ zainteresowanie wystawą nie słabnie, otrzymujemy zgłoszenia nowych firm.
Corocznie wystawia się około 400
firm i podmiotów gospodarczych.
Towarzyszą jej okolicznościowe
wystawy, pokazy i kiermasze. Zapraszamy do odwiedzenia terenów
wystawowych Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sitnie
w dniach 3-5 lipca. Przypominamy,
że piątek jest dniem wewnętrznym,
ale ocena zwierząt w sobotę odbywa się przy udziale publiczności.
Przypominamy, że w niedzielę
obowiązuje ruch jednokierunkowy
na trasach dojazdowych do Wystawy.
Prosimy o dostosowanie się do znaków i poleceń służb porządkowych.
Komisarz Wystawy
Grażyna Różycka

Gmina Sitno zaprasza
W roku 2014 Gmina Sitno zakończyła
realizację projektu pn. „ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE TERENU – MIEJSCE
WYPOCZYNKU I REKREACJI W KORNELÓWCE”. Głównym założeniem projektu była
promocja Gminy Sitno poprzez zagospodarowanie turystyczne terenu oraz budowę punktu widokowego w miejscowości
Kornelówka. W ramach podjętych działań
projektowych, w centrum miejscowości
w Kornelówce przygotowano teren, na
którym powstała siłownia na wolnym powietrzu oraz na wzniesieniu 240 m n.p.m

wybudowano punkt widokowy. Z tego
miejsca od strony południowej rozciąga
się panorama na Padół Zamojski, Zamość
i Grzędę Sokalską, od strony północnej na
Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Projekt został zrealizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na
lata 2007-2013.
Zapraszamy
mieszkańców
oraz
wszystkich gości, którzy odwiedzą naszą
Gminę do odwiedzenia tego miejsca i podziwiania pięknych widoków.
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Z życia Rady Gminy
VII sesja Rady Gminy odbyła się 26 marca br. Na Sesji przyjęto zmiany w budżecie
na rok 2015 wraz ze zmianami Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2015-2021. Podjęto uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2016.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
oraz uchwały dotyczące wniesienia skarg
w sprawie Szkoły Podstawowej w Sitnie.
Obrady VIII sesji Rady Gminy w VII kadencji odbyły się 23 kwietnia 2015 r. Sesja
poświęcona była dyskusji na temat wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sitno
oraz składu liczbowego bądź osobowego
Komisji Rewizyjnej w związku z utworzeniem się klubu radnych.
Kolejna IX sesja Rady Gminy odbyła się
28 maja 2015 r., na której przyjęto następujące uchwały w sprawie:
– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2014 rok,

– udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno za 2014 rok,
– zmiany uchwały budżetowej na 2015
rok,
– zmian w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sitno na lata
2015-2021,
– wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Sitno do Stowarzyszenia Charytatywnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
– udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 3271L,
– przystąpienia Gminy Sitno do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Zamojska”,
– czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Sitno.
Opracował: Piotr Harczuk

Pomoc materialna dla uczniów

w roku szkolnym 2015-2016
Formą pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej i życiowej są świadczenia dla
uczących się dzieci i młodzieży szkolnej. Udzielanie tych świadczeń ma na
celu wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci
i młodzieży z uboższych środowisk. Świadczenia pomocy materialnej kierowane
są do uczniów i słuchaczy pobierających
naukę w różnych typach szkół, słuchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach
umożliwiających realizację obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki. Pomoc materialna dla uczniów, została uregulowana
w ustawie o systemie oświaty nowelizacją
z dnia 16 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 281, poz. 2781 z późn. zm.), w doda-

nym rozdziale 8 a, obowiązującym od dnia
01 stycznia 2005 r., znowelizowanym ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta
Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 z późn. zm.).
Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną
o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne,
zasiłek szkolny.
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Sitno (bez
względu na miejsce pobierania nauki):
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich ko-
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W numerze:
GOSPODARKA
I FINANSE GMINY
– Z życia Rady Gminy.
KRONIKA WYDARZEŃ
– Sukcesy dzieci,
– „Jak zdrowo żyć?”
– podsumowanie projektu
edukacyjnego,
– Spotkanie z tradycją,
– Projekt dla grup
przedszkolnych
„W oczekiwaniu na
Święta Wielkanocne”,
– Konkurs na ciasto
i stroik wielkanocny,
– „Bransoletki, naszyjniki,
kolczyki... czyli kobietą być”,
– Warsztaty decoupage,
– Gmina Sitno jest piękna
– konkurs rozstrzygnięty,
– Sprawdzamy się nie tylko
w sprawdzianach...,
– „Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek’’,
– Strażakiem być ,
– Nasi muzycy nagrodzeni,
– Noc w Bibliotece?,
– Wybory do walnych
zgromadzeń rolniczych.
INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
– Wystawa w Sitnie,
– Gmina Sitno zaprasza,
– Pomoc materialna
dla uczniów,
– Instrukcja użytkowania
instalacji solarnej,
– Kapitał ludzki – realizacja
projektu systemowego,
– Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich,
– Cała Polska czyta dzieciom.
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legiów języków obcych lub kolegiów
pracowników służb społecznych – do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do dnia ukończenia 24.
roku życia;
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających
dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo w stopniu głębokim, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki;
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Aby stypendium szkolne otrzymał
uczeń, powinna być wykazana trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się
znajduje, wynikająca z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 456 złotych netto,
do kryterium dochodowego wlicza się
także dochód z gospodarstwa rolnego
/zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia
17 lipca 2012 r. poz. 823/ wynosi 250 zł.
Stypendium szkolne przyznawane jest na
wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć: rodzic
ucznia (jako rodzica należy też rozumieć
prawnego opiekuna małoletniego ucznia
– art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty), pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
Wniosek powinien być złożony w terminie
od 16 sierpnia do 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów – od 15 września do 15 października danego roku szkolnego. Jedną
z form przyznania stypendium jest wsparcie uczniów poprzez całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych
wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, realizowanych poza szkołą, wymieniona forma
polega na przekazaniu wnioskodawcy
środków pieniężnych. Warunkiem wypłaty
stypendium w tej formie jest poniesienie
przez rodzica (lub pełnoletniego ucznia)

kosztów na cele edukacyjne.
Stypendium szkolne jest to świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia
w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż
miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
Świadczenie motywacyjne nie jest
uzależnione od sytuacji finansowej i materialnej rodziny ucznia i jej dochodu i przyznawane jest w celu wspierania uczniów
zdolnych. Świadczenie to stanowi bodziec
do zwiększania wyników w nauce i sporcie.
Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowy – przyznaje się go z powodu
zdarzenia losowego. Obydwa rodzaje
świadczeń przyznaje się na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym
ucznia. Świadczenia te przyznawane są
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy,
bez względu na położenie szkoły, do której uczęszczają.
Świadczenie pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym –
stypendium szkolne, przyznawane jest
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie stypendium
uwarunkowane jest występowaniem chociaż jednej z przyczyn: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
rodzina niepełna, zdarzenia losowe. Dla
przyznania prawa do stypendium szkolnego znaczenie ma wysokość dochodu
na osobę w rodzinie w której zamieszkuje
uczeń. Osoby spokrewnione lub krewne,
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
posiadają prawo do ubiegania się o stypendium szkolne. Stypendium przysługuje pod warunkiem spełnienia kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie obecnie jest to kwota 456,00 zł miesięcznie
i nie może zostać przekroczona.
Warunkiem wypłaty stypendium
w ww. formie jest poniesienie przez rodzica (lub pełnoletniego ucznia) kosztów na
cele edukacyjne. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być:
1) zakup podręczników, lektur szkolnych,
encyklopedii, słowników, programów
komputerowych i innych pomocy
edukacyjnych, sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,
przenośnego sprzętu komputerowego
w tym laptopów, netbooków, tabletów,
oprogramowania
komputerowego,
nośników do archiwizowania danych
(pamięci przenośnych USB /pendrive/,
zewnętrznych dysków twardych,
2) zakup przyborów i pomocy szkolnych,
artykułów szkolnych, tornistrów, stro-
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ju sportowego na zajęcia wychowania
fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
3) opłaty za udział w zajęciach języków
obcych (także realizowanych poza
szkołą) lub w innych zajęciach edukacyjnych,
4) opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin,
teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę,
5) inne opłaty wymagane przez szkołę,
w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych pokrycia kosztów dojazdów, opłata za internet /za wyjątkiem
lipiec-sierpień/, zakup tuszu, tonera
do drukarki, opłata za zakup urządzeń
np. modemów, routerów itp.
Wypłata stypendium powinna nastąpić po udokumentowaniu faktycznie poniesionego kosztu rachunkami, fakturami
bądź innymi dokumentami, określonymi
przez Radę Gminy w regulaminie pomocy
materialnej, wystawionymi na ucznia lub
rodzica. Treść rachunków musi być zgodna z formą przyznanego stypendium, co
oznacza, że jeżeli stypendium przyznano w formie np. całkowitego lub częściowego dofinansowania kosztów zakupu
podręczników i stroju sportowego, to do
wypłaty nie można honorować rachunków za tornister czy przybory szkolne.
Zakupione podręczniki muszą być
podręcznikami na rok szkolny, na który
przyznano stypendium. Stypendium
szkolne przyznawane jest w 2 etapach;
od 1 września do 31 grudnia 2015 r. i od
1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. w kwocie 84,80 zł miesięcznie (zgodnie z Rozporządzeniem RM z 10 sierpnia 2012 r.).
Zasiłek szkolny może być przyznany jedynie w dwóch formach:
świadczenia pieniężnego lub pomocy
rzeczowej. Obie formy mają służyć procesowi edukacyjnemu ucznia i w tym
celu powinny być spożytkowane przez
adresata decyzji. Wysokość zasiłku
szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530 złotych. Wysokość
zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz
konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy
w tej formie. Z uwagi na jego funkcję –
środki doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono terminem ubiegania
się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
Wypłata stypendium nastąpi tylko
wtedy, gdy adresat decyzji (rodzic, opie-
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kun prawny lub pełnoletni uczeń) przedstawi rachunki, na niego wystawione,
na zakupy przedmiotów wymienionych
w decyzji. Decyzja przyznająca stypendium w tej formie, jest decyzją warunkową, co oznacza, że wypłata następuje nie
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tylko po przedstawieniu rachunków, ale
również stypendium wypłacane będzie
do wysokości kwot, na które opiewają
rachunki. Przed wypłatą rachunek powinien być zatwierdzony przez osobę merytorycznie odpowiedzialną do oceny, czy
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zakupiona rzecz jest zgodna z intencją
decyzji. Przekazanie środków w gotówce
nastąpi za pokwitowaniem w kasie Urzędu Gminy.
Barbara Brzozowska

Sukcesy dzieci z oddziałów przedszkolnych w Jarosławcu
mość 2015 r. organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu oraz
III miejsca w II konkursie wokalnym organizowanym przez Szkołę Muzyczną Yamaha. Do niego należy również wyróżnienie
w Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” organizowanym przez Krasnobrodzki Dom Kultury.

Grupa taneczna „Małe misie” prowadzona przez Annę Bezpalko-Wasiołek w VI
Dziecięcym Przeglądzie Tanecznym „Inscenizacje – Zamość 2015” organizowanym
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!
Barbara Sagata

Piotr Wilgos w tym semestrze również nie próżnuje i może się pochwalić
kolejnymi sukcesami. Po raz drugi zdobył
I miejsce w Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Roztoczańskie Country” organizowanym
przez Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu. Jest też zdobywcą I miejsca w VI Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” – Za-

Sukcesy uczniów
Kolejne sukcesy naszych uczniów:
uczennica Oliwia Burda oraz Wiktor Marczak zajęli I miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim ,,Dobre wychowanie
wierszem pisane”, organizowanym przez
Przedszkole w Chełmie, pod opieką nauczycielki Pani Ewy Jankowskiej.
OLIWIA:
„DOBRE WYCHOWANIE, TO DOBRYCH MANIER POZNAWANIE.
RODZICE KOCHAJĄ SWOJE DZIECIAKI
I CHCĄ NAM STWORZYĆ ŚWIAT
WŁAŚNIE TAKI:
PIĘKNY, KOLOROWY, BAJECZNY

A PRZEDE WSZYSTKIM – BEZPIECZNY.
UCZĄ NAS MIŁOŚCI DO SIEBIE
BLIŹNIEGO I ŚWIATA CAŁEGO.
POMÓC BLIŹNIEMU, TO TAK JAK SOBIE SAMEMU.
POWIEDZIEĆ PROSZĘ – NIE KOSZTUJE NAWET GROSZE.
POWIEDZIEĆ DZIĘKUJĘ – TO NA BUZI RADOŚĆ MALUJE.
POWIEDZIEĆ PRZEPRASZAM – TO PANA
BOGA DO SERCA ZAPRASZAM.
POWIEDZIEĆ DZIEŃ DOBRY – TO TAK JAK
POKAZAĆ UŚMIECH SZCZODRY.
POWIEDZIEĆ DO WIDZENIA – TO TAK JAK
DO MIŁEGO ZOBACZENIA.

MÓWIMY WSZYSCY TE WYRAZY, BO TO SĄ
DOBRYCH MANIER OKAZY.
PAMIĘTAJMY!!!!!!
SAMI MUSIMY ŚWIECIĆ PRZYKŁADEM, BY
ŻYCIE NIE OBSYPAŁO NAS GRADEM.
JAK NAS RODZICE WYCHOWAJĄ, TAKI NA
STAROŚĆ OWOC ZJADAJĄ.
BĘDZIE TO MIGDAŁ LUB TARNINA I OBY TO
NIE BYŁA NASZA WINA”
WIKTOR:
„MAMA I TATO MÓWIĄ NAM OD MAŁEGO
CO TRZEBA ROBIĆ, ABY WYROSNĄĆ NA
CZŁOWIEKA DOBREGO.
SĄ TAKIE PROSTE UCZYNKI, KTÓRE LUDZIOM POPRAWIAJĄ MINKI.
WOŁAM DZIEŃ DOBRY I DO WIDZENIA.
PROSZĘ, PRZEPRASZAM I DZIĘKUJĘ,
NAPRAWDĘ TO NIC NIE KOSZTUJE, ZA TO
SPRAWIA, ŻE KAŻDY LEPIEJ SIĘ CZUJE.”
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Kolejnym sukcesem dla szkoły jest
zajęcie dwóch II miejsc przez Wiktora
Marczaka i Sebastiana Szykułę, w Ogólnopolskim konkursie przyrodniczo-ekologicznym pt. „Zwierzęta chronione i zagrożone”, organizowanym przez Przedszkole
w Zabrzu, również pod opieką nauczycielki Pani Ewy Jankowskiej.
Należy także wspomnieć o zdobyciu
WYRÓŻNIENIA przez naszą starszą uczennicę Klaudię Chwedorowicz w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Ziemia nasza planeta” organizowanym przez
Przedszkole w Jasieniecu, gdzie Honorowy Patronat sprawował Wójt Pan Marek
Pietrzak. Opiekę nad uczennicą sprawowała Pani Ewa Jankowska.
Wszystkim uczniom życzymy
dalszych, owocnych sukcesów!!!!!!
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Cześnikach

Odnawialne źródła energii
W Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu po raz XVI odbył
się Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych Gminy Sitno pod hasłem: „Rolnictwo ekologiczne”.
W konkursie wzięły udział drużyny ze
szkół podstawowych w Cześnikach, Horyszowie Polskim, Kolonii Sitno, w Kornelówce, w Sitnie i w Jarosławcu.
Drużyny przedszkolaków zaprezentowały w czasie konkursu piosenki związane
z owocowymi przysmakami oraz przygotowane wcześniej przetwory i potrawy z jabłek.
Drużyny z klas I, II i III pisały dyktando
ekologiczne oraz prezentowały piosenki
lub wiersze ekologiczne.

Najstarsze drużyny z klas IV, V i VI pisały również dyktando ekologiczne oraz
zaprezentowały wcześniej przygotowane
stroje ekologiczne wykonane z materiałów wtórnych.
W czasie konkursu można było obejrzeć wystawę prac plastycznych przygotowanych przez poszczególne szkoły pt.
„Oczyszczalnia przyszłości”.
Jednym z zadań XVI Konkursu Ekologicznego było napisanie pracy na temat:
„Odnawialne źródła energii”.
Poniżej prezentujemy fragmenty nagrodzonych prac w konkursie.
Ochrona naszego środowiska jest
w dzisiejszych czasach niezbędna. Czło-

wiek zniszczył już wiele walorów przyrody
i niestety robi to nadal. Nasze środowisko
jest naszym domem, powinniśmy dbać
o nie, by móc cieszyć się nim jak najdłużej.
Jednym z wielu sposobów ochrony naszej
planety jest pozyskiwanie źródeł energii
odnawialnej. Energia odnawialna jest to
energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych.
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych nieodnawialnych energii np. paliw kopalnych.
Zasoby OZE uzupełniają się w naturalnych
procesach, dlatego możemy traktować je
jako niewyczerpalne. Pozyskiwanie energii
z OZE jest bardziej przyjazne środowisku
naturalnemu, zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko głównie
poprzez ograniczenie emisji szkodliwych
substancji, np. gazów cieplarnianych.
Patrycja Ożóg, klasa V
Rodzaje energii odnawialnej:
1. Energia Słońca.
Kolektory słoneczne – są to urządzenia
do pozyskiwania energii słonecznej, która
przechodzi przez układ solarny do zasobnika z wodą użytkową. Energia docierająca
do kolektora zamieniana jest na energię
cieplną nośnika ciepła, którym może być
ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).
Zastosowanie kolektorów słonecznych:
– podgrzewanie wody użytkowej,
– podgrzewanie wody basenowej,
– wspomaganie centralnego ogrzewania,
– chłodzenie budynków,
– ciepło technologiczne.
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Kolektory słoneczne należy montować na
południowej stronie, o kącie nachylenia
zbliżonym do 40°. Najczęściej instalowane
są na płaskim dachu lub na zestawach mocujących ustawionych na terenie posesji.
Oliwia Basaj, klasa IV a
2. Energia wiatru.
Pierwszy wiatrak w naszym kraju postawiono w 1991 r. przy Elektrowni Wodnej
w Żarnowcu. W 2013 r. Polska była na 9
miejscu spośród państw Unii Europejskiej
pod względem mocy w energetyce wiatrowej. Wiatraki produkują energię elektryczną za pomocą wiatru. Im większa prędkość wiatru, tym więcej prądu produkuje
wiatrak. Wytwarzanie prądu w wiatrakach
jest uzależnione od kierunku, z którego
wieje wiatr. Zaletą energetyki wiatrowej
jest to, że stanowi ona źródło energii odnawialnej, zauważa się ewidentny brak zanieczyszczeń środowiska, energia wiatru
jest darmowa, istnieje możliwość lokalizacji wiatraków na nieużytkach i terenach
zanieczyszczonych. Wadą energetyki wiatrowej są wysokie koszty utrzymania oraz
zależność od wiatru i hałas turbin.
Kacper Namroży, klasa V
Marcel Myszka, klasa V
3. Energia wodna.
Energia wodna jest coraz częściej wykorzystywanym naturalnym źródłem energii.
Opiera się ona na mechanicznym ruchu
wody. Współcześnie energię wodną przetwarza się na energie elektryczną. Można
ją także wykorzystać bezpośrednio do
napędu maszyn. Istnieje wiele rozwiązań,
w których płynąca woda napędza turbinę
lub koło wodne. Mamy kilka rodzajów elektrowni wodnych:
– elektrownia z naturalnym dopływem
wody,
– elektrownie zbiornikowe,
– elektrownie przepływowe.
Weronika Błońska, klasa IV b
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4. Biomasa.
Biomasa to substancja organiczna występująca w środowisku naturalnym. Należą do
niej stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, substancje
pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, z przemysłu przetwarzającego te produkty. Biomasę
możemy przetworzyć na biopaliwa, biogaz
lub wykorzystać bezpośrednio do spalania.
Przykłady źródeł biomasy:
– uprawa roślin energetycznych (topola,
robinia akacjowa, wierzba, topinambur, trawy wieloletnie),
– słoma,
– obornik drobiowy,
– gnojowica,
– odpady rzeźne.
5. Biogaz.
Do pozyskiwania biogazu służą biogazownie. W biogazowniach w wyniku beztlenowej fermentacji odpadów organicznych
powstaje gaz, który jest mieszaniną metanu, dwutlenku węgla i innych gazów w ilościach śladowych. Wytworzony gaz wykorzystuje się do spalania w celu uzyskania
energii elektrycznej i cieplnej.
Wiktor Król, klasa V
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6. Energia geotermalna.
Energia geotermalna jest wewnętrznym
ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach
oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna była wykorzystywana już przed tysiącami lat, na długo
przed paliwami kopalnymi, o czym świadczą stare legendy potwierdzane późniejszymi odkryciami archeologicznymi. Jednak
na szeroką skalę energię wnętrza Ziemi
zaczęto wykorzystywać dopiero w początkach XX wieku. Im dalej w głąb Ziemi, tym
goręcej. Począwszy od skorupy ziemskiej
z każdym kilometrem w głąb temperatura
wzrasta o około 30°C. W głębi Ziemi znajduje się magma, będąca gorącą stopioną
masą krzemianów i glinokrzemianów. Ciepło zawsze wędruje od stref cieplejszych ku
chłodniejszym stąd płynna magma, lżejsza
i gorętsza od otaczających ją skał, wydostaje się niekiedy na powierzchnię Ziemi
w postaci lawy wulkanicznej. O wiele częściej niż lawa, z głębi Ziemi wydobywa się
jednak ogrzana przez magmę woda, występująca w formie gorących źródeł i gejzerów.
Elektrownie geotermalne nie wywierają
niekorzystnego wpływu na krajobraz oraz
są dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. Obecnie energię geotermalną wykorzystuje się w pompach ciepła
instalowanych w budynkach mieszkalnych
i publicznych do ich ogrzewania.
Mikołaj Wójtowicz, klasa IV b
Oprac. Bożena Kietlińska
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„Jak zdrowo żyć?”
W dniu 23.03.2015 r. w Gimnazjum im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie odbyło się podsumowanie projektu
edukacyjnego „Jak zdrowo żyć?”, nad którym wspólnie pracowali uczniowie klasy
IIa i IIb. Projekt stanowi integralną część
programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”,
którego głównym celem jest promowanie
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, szczególnie wśród młodzieży.
Realizacja projektu trwała od listopada
2014 roku do marca 2015 r. W ciągu tych
kilku miesięcy uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie postawione w tytule. Podejmowali szereg działań i przedsięwzięć,
które przybliżyły im nie tylko zasady zdrowego żywienia czy znaczenie aktywności
fizycznej, ale nauczyły współpracy, odpowiedzialności za powierzone zadanie, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii
innych. Każdy mógł wykazać się swoimi
umiejętnościami, zdolnościami, ponieważ
działania zostały tak zaplanowane, aby
wszyscy mogli odnieść sukces i tak się stało.
Publiczne zaprezentowanie efektów
projektu odbyło się z udziałem uczniów
całej szkoły, uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych Gminy Sitno, Rady Pedagogicznej oraz zaproszonych gości w tym
przedstawicieli: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Centrum Kultury z Biblioteką, Służby Zdrowia, Organu
Prowadzącego w Sitnie, Dyrektorów Szkół
Podstawowych Gminy Sitno, Rodziców
uczniów klas drugich.

– wystawę plakatów „Piramidy żywienia”
wykonanych przez uczniów klasy II a
i II b,
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– inscenizację „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”, przygotowana przez
uczniów klas drugich, która w zabawny
sposób zachęcała młodzież do kształtowania prozdrowotnych nawyków,
– prezentację multimedialną, w której przedstawione zostały działania
uczniów pozwalające znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak zdrowo żyć?”,
– zdjęcia z cyklicznych wystaw gazetek ściennych: „Witaminy i mikroelementy w naszej diecie”, „Podstawowe
składniki odżywcze i ich rola”, „Zasady
zdrowego żywienia” , „Mój pomysł na
jadłospis”, „Diety i ich rodzaje”, „Nałogi,
a zagrożenie życia i zdrowia”, „Etykieta
źródłem informacji”, „Choroby związane z niewłaściwym odżywianiem: nadwaga i otyłość, bulimia i anoreksja”,
– wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych przez uczniów, skierowane
do rodziców oraz wszystkich uczniów
naszej szkoły: BMI (Body Mass Index –
kalkulator pozwalający obliczyć wskaźnik masy ciała) uczniów naszej szkoły,
ankieta żywieniowa dla rodziców, badanie zachowań konsumenckich i preferencji żywieniowych uczniów,

Podczas uroczystości zaprezentowano
szereg działań zrealizowanych przez
uczniów, które obejmowały:
– zdjęcia z prelekcji „Nie wystarczy jeść,
należy się odżywiać” przeprowadzonej przez Panią Wiesławę Gajewską
pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu,
w której uczestniczyła cała społeczność naszej szkoły. Szeroki zakres
prezentowanych zagadnień opartych na przykładach poszerzyły wiedzę uczniów o zasadach odżywiania
sprzyjających zdrowiu,
– zdjęcia z warsztatów „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”, prowadzonych przez instruktora
ratownictwa medycznego Pana Ma-
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cieja Morynia w których uczestniczyli
uczniowie klasy II a i II b,
– prezentację specjalnego wydania
gazetki szkolnej, w wersji on-line,
dostępnej na stronie juniormedia.pl,
opracowanej przez uczennice klasy II
w ramach zajęć koła dziennikarskiego.
Tematem przewodnim prezentacji był
projekt edukacyjny „Jak zdrowo żyć?”
i promowanie prozdrowotnych nawyków żywieniowych,
– prezentację w formie zdjęć największych sukcesów sportowych uczniów
naszej szkoły,
– rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego dla klas IV-VI Szkół
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Podstawowych Gminy Sitno, połączone z wystawą prac wszystkich uczniów
oraz wręczeniem dyplomów i nagród
zwycięzcom,
– pokaz gimnastyczny pełen skomplikowanych figur i akrobacji zaprezentowany przez uczennice klas drugich,
prezentację i degustację potraw stołów zdrowej żywności, przygotowanych
przez uczniów klasy II a i II b.

Spotkanie z tradycją
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Wychowawcy klas drugich:
Alicja Tarnowska, Teresa Chodacka

które potem zabrały do domu, aby włożyć
do koszyczka jako nieodłączny element
„święconki”. Pisanki to dekoracja wielkanocnego stołu i radosny symbol rodzącego się życia.
Na zakończenie dzieci podziękowały
Paniom za piękną lekcję tradycji. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Cześnikach
mają nadzieję, że takie spotkanie odbędzie się również za rok.
Anna Janiszyn

W okresie poprzedzającym Święta
Wielkanocne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cześnikach postanowiły podzielić
się z uczniami naszej szkoły posiadaną
wiedzą o zwyczajach i obrzędach związanych z tym Świętem. Na zorganizowanym
przez siebie spotkaniu w bardzo ciekawy
sposób opowiedziały dzieciom historię

malowania pisanek oraz zapoznały ze sposobami ich tworzenia. Dziś nazwa „kolorowe pisanki” obejmuje także inne techniki
– od wydrapywania przeróżnych wzorów,
przez wyklejanki z papieru lub kolorowej włóczki, aż do ręcznego malowania.
Dzieci z wielką radością przy pomocy Pań
z KGW tworzyły swoje ,,małe arcydzieła”,
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Projekt święta
W dniach 17-31 marzec 2015 r. w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu zrealizowano
projekt „W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne”. W programie uczestniczyły
wszystkie grupy przedszkolne. Założeniami projektu było poznanie tradycji
i zwyczajów wielkanocnych oraz nowych
technik dekoracyjnych. W ramach jego
realizacji, dzieci uczestniczyły w wycieczce mającej za cel pożegnanie zimy,
którą symbolizowała zrobiona wcześniej
przez przedszkolaków Marzanna. W czasie „zielonego dnia” wysiano rzeżuchę
i owies. Również rodzice bardzo chętnie
uczestniczyli w projekcie biorąc czynny

udział w warsztatach plastycznych, które
prowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Herc.
W trakcie tych zajęć zostały wykonane
przeróżne ozdoby wielkanocne, które
potem zostały sprzedane na kiermaszu
wielkanocnym w szkole oraz w Centrum
w Sitnie. Dochód ze sprzedaży został
przekazany na cele charytatywne.
Organizatorami projektu były Panie:
Barbara Sagata, Marzena Grula, Jadwiga
Mierzwa, Dorota Wilgos oraz Anna Brzozowska Ciężki. W ramach realizacji projektu dzieci zdobyły ogólną wiedzę na temat
zwyczajów i tradycji świąt, ponadto wzbogaciły słownictwo, rozwinęły wyobraźnię
i inwencję plastyczną.
Dorota Wilgos i Marzena Grula

Konkurs na ciasto i stroik wielkanocny
duktów. Przy ocenie stroików kierowano się estetką wykonania i nawiązaniem
do wielkanocnych tradycji.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich
w Stabrowie
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich „Razem możemy więcej” Sulmice
W dniu 25.03.2015 roku w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie, rozstrzygnięto konkurs na ciasto i stroik wielkanocny.
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” przy współpracy z Centrum
w Sitnie. W pierwszym etapie eliminacji
uczestnicy przygotowali opisy propozycji
ciast i stroików. Siedem zgłoszeń zostało
wybranych do kolejnego etapu. Komisja
w składzie: Agata Piwko – artysta plastyk,
Zdzisława Cyc – P.H.U. Dreams oraz Piotr
Pyrkosz - Redaktor Naczelny Kroniki Tygodnia, oceniała wypieki biorąc pod uwagę
m.in. smak i wykorzystanie lokalnych pro-

III miejsce – Koło Gospodyń Gospodarzy
Wiejskich „Można” Iłowiec
Wyróżnienia otrzymali:
Koło Gospodyń Wiejskich Dub,
Koło Gospodyń Wiejskich w Horyszowie,
Koło Gospodyń Wiejskich Wólka Łabuńska,
Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś.
Magdalena Karska
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Realizacja projektu systemowego
„Im więcej tym lepiej”
Projekt systemowy „Im więcej tym lepiej” realizowany był na podstawie umowy ramowej zawartej na lata 2008-2015
pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Sitnie jako beneficjentem,
a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W/w projekt skierowany był
do osób bezrobotnych i rolników w wieku aktywności zawodowej od 19. do 60.
roku życia, korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, spełniających co
najmniej jeden z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, między innymi z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej
choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, które z różnych powodów nie są
w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych we własnym zakresie.
Celem głównym podejmowanych działań
w projekcie systemowym było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób
zagrożonych tym zjawiskiem poprzez
zwiększenie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych, pomoc w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia oraz zmiana statusu
społecznego. Cele projektu były zgodne
z celami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Sitno opracowanej na lata 2009-2015.
Rekrutacji do udziału w projekcie dokonywali pracownicy socjalni na podstawie
diagnozy i wywiadów środowiskowych
przeprowadzanych w terenie. W latach
2008-2015 w projekcie uczestniczyło
106 beneficjentów posiadających status

osób bezrobotnych lub rolników, którzy
ukończyli kursy z doradztwa zawodowego i treningu kompetencji oraz umiejętności społecznych. Doradca zawodowy
w ramach zajęć indywidualnych i grupowych przeprowadził diagnozę predyspozycji zawodowych na podstawie analizy
potrzeb klienta w zakresie kwalifikacji,
umiejętności, uzdolnień i zainteresowań
oraz dokonał oceny w świetle bieżących
wymagań rynku pracy. W ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych osoby doskonaliły się w zakresie
komunikowania i kształtowania własnego wizerunku, doskonalenia zachowań
asertywnych i stosowania różnych metod
radzenia sobie ze stresem oraz motywacji
do aktywnego realizowania celów życiowych. W roku 2010 zorganizowano dwudniowy integracyjny wyjazd do Okuninki,
na którym były prowadzone powyższe
kursy. Oprócz ww. kursów każdy z uczestników miał do wyboru następujące kursy
zawodowe: „Sprzedawca z obsługą kas
fiskalnych, komputera i terminali płatniczych”, „Pilarz-drwal”, „Kucharz”, „Cukiernik”, „Opiekunka dziecięca”, „Opiekun
osób chorych i starszych z j. niemieckim
lub j. angielskim”, „Pracownik administracyjno-biurowy”, „Obsługa informatyczna firmy”, „Magazynier z obsługą
wózka widłowego”, „Technolog robót
wykończeniowych”, „Florystyka i bukieciarstwo” oraz kurs prawa jazdy kategorii B lub C. Wszyscy uczestnicy ukończyli
kursy z wynikiem pozytywnym. Na czas
realizacji projektu systemowego w dniu
1 września 2009 roku zawarto porozumienie dotyczące zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej
integracji z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu. Celem porozumienia
było określenie procedur postępowania
z klientami ośrodka pomocy społecznej

będącymi jednocześnie klientami urzędu
pracy i prowadzenia konsultacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu.
W roku 2011 po raz pierwszy w projekcie wzięły udział osoby niepełnosprawne,
którym zakupiono rowery rehabilitacyjne
i przekazano je do dyspozycji beneficjentów.
Realizacja projektu systemowego
była możliwa dzięki środkom otrzymanym z budżetu państwa, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz z budżetu
Gminy jako wkład własny. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego corocznie są przyznawane środki finansowe na
ten cel dla poszczególnych gmin. W latach 2008-2015 kwota ogółem wyniosła
1 066 162,69 zł, w tym z budżetu państwa
otrzymano kwotę w wysokości 954 215,61
zł oraz z jednostki samorządu terytorialnego otrzymano kwotę 111 947,08 zł, stanowiącą wkład własny w formie zasiłków
celowych. W ramach otrzymanych środków w latach 2008-2015 zatrudniono docelowo 3 pracowników socjalnych w wymiarze dwóch i 6/10 etatu, doposażono
Ośrodek Pomocy Społecznej w sprzęt
komputerowy, biurka i szafy oraz umożliwiono udział w szkoleniach i stażach beneficjentom biorącym udział w projekcie,
którzy ukończyli liczne kursy i seminaria
z warsztatów psychologicznych oraz aktywizacji zawodowej oraz uzyskali kwalifikacje zawodowe.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sitnie posiada własną stronę internetową sfinansowaną w części ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, na
której można odnaleźć szereg informacji
o działalności, aktach prawnych, procedurach przyznania pomocy i realizowanym
projekcie systemowym.
Barbara Tor

12

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

„Bransoletki, naszyjniki, kolczyki... czyli kobietą być”
Wytwory swojej wyobraźni i artystycznych
umiejętności uczestniczki mogły zabrać
ze sobą by potem pokazać rodzinie i znajomym. Zbliżające się lato to doskonały
okres na zakładanie biżuterii by wyglądać
elegancko i modnie, a tak na pewno będą
wyglądały nasze Panie w zrobionej przez
siebie biżuterii. Prowadzone zajęcia w miłej atmosferze pozwoliły oderwać się od
codzienności, stresów i zawrotnego tempa życia.
Agnieszka Grzesiuk

W dniu 14 kwietnia br. Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zorganizowało
warsztaty tworzenia biżuterii ceramicznej,
w których wzięły udział Panie lubiące miło,
a przy tym z korzyścią spędzać czas. Każda z uczestniczek pragnęła by jej biżuteria
stanowiła doskonały i niebanalny dodatek na różne okazje oraz odzwierciedlała
indywidualny charakter każdej z nich.
Podczas tych zajęć każda z Pań pod fachowym okiem Pani Agaty Piwko zdobyła
umiejętności kształtowania ceramiki na
potrzeby tworzonej przez siebie biżuterii.

Czy znasz...?
W piękny, słoneczny piątkowy dzień
17 kwietnia 2015 r. odbył się konkurs
czytelniczy „Czy znasz...?”. W konkursie
organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu brali udział uczniowie klas I-III z powiatów: biłgorajskiego,
hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. W pierwszym etapie z 24 szkół
wzięło udział 117 młodych czytelników,
którzy musieli rozwiązać test składający
się z 25 pytań. Maksymalnie można było
zdobyć w nim 33 punkty. Do kolejnego
etapu przeszli tylko Ci, którzy zgromadzili
na swoim koncie co najmniej 31 punktów.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie,
pod opieką Pani Ewy Omańskiej:
– Natalia Mazurek kl. II
– Emilia Czerwińska kl. III
– Karolina Fedorczuk kl. III
– Miłosz Ziółkowski kl. III
Do następnego etapu zakwalifikowali się uczniowie: Karolina Fedorczuk
i Miłosz Ziółkowski. Dnia 24 kwietnia

2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu odbył się
finał w/w konkursu. W ostatnim
etapie spotkało się 31 uczestników wyłonionych podczas
poprzedniego etapu. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, który sprawdzał
znajomość utworów znanych
bajkopisarzy.
Maksymalnie
można było uzyskać 38 punktów. Najwięcej poprawnych
odpowiedzi udzieliła Karolina
Fedorczuk, zajmując I miejsce
w konkursie. Koledzy i koleżanki wraz z wychowawczynią
byli bardzo dumni z małej czytelniczki i życzyli jej dalszych
sukcesów.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej
w Cześnikach
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WARSZTATY DECOUPAGE

21 kwietnia 2015 r. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyły się
warsztaty zdobnicze – decoupage.
Uczestniczyło w nich 15 Pań z terenu
Gminy Sitno. Metodą decoupage Panie
wykonały przepiękne obrazki, dekoracyjne butelki oraz przyozdobiły akcesoria
łazienkowe (kubeczek i dozownik na mydło). Uczestniczki warsztatów pracowały
pod fachowym okiem artysty plastyka
Pani Agaty Piwko. Wydarzenie to odbyło

się w ramach cyklu 7 warsztatów kulinarnych i rękodzieła artystycznego przeprowadzonych na terenie LGD Ziemia
Zamojska i zostało sfinansowane przez
Lokalną Grupę Działania „Ziemia Zamojska” w ramach działania Funkcjonowa-

nia lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja. Panie były
bardzo zadowolone z efektów swoich
prac i chętnie pozowały do zdjęć.
Anna Nogas – LGD Ziemia Zamojska

Gmina Sitno jest piękna Ogłoszenie
– konkurs plastyczny rozstrzygnięty
22 kwietnia br. w Światowy Dzień Ziemi, Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
ogłosiło konkurs plastyczny pt. „Gmina
Sitno jest piękna”.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
Oto lista zwycięzców:
I miejsce – Wiktoria Barszcz,
II miejsce – Paula Tarnowska,
III miejsce – Ola Filipiuk.
Wyróżnienia:
- Weronika Bizuga,

- Klaudia Kucharczuk,
- Magdalena Podlipska.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Szkoda, że tak małe grono uczniów zainteresowało się ogłoszonym konkursem.
Czyżby pozostała młodzież z terenu naszej
gminy nie dostrzegała piękna swojej okolicy w myśl powiedzenia „cudze chwalicie,
swego nie znacie...”.
Danuta Wrotniak

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
prowadzi nabór do chóru dziecięcego.
Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do siedziby Centrum lub telefonicznie 84 611 23 00. Patronat honorowy nad w/w przedsięwzięciem objął
Wójt Gminy Sitno – Marian Bernat.

Podziękowanie
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie składa serdeczne podziękowanie
Pani Jadwidze Szewczuk z Czołek za
przekazanie dla naszej biblioteki darów
książkowych. Dary te wzbogaciły nasz
księgozbiór o ciekawe pozycje.
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Kalendarium

5 kwietnia br. w Niedzielę Wielkanocną Młodzieżowa
Orkiestra Dęta pod batutą Pana Ryszarda Gryciaka uczestniczyła we Mszy rezurekcyjnej i procesji w Kościele Parafialnym w Czołkach. Również w tej samej Parafii 4 czerwca
młodzi muzycy zadbali o oprawę muzyczną podczas uroczystości Bożego Ciała.

W dniach 25-26 kwietnia 2015 roku w miejscowości
Pionki odbył się XV Ogólnopolski Festiwal Pieśni – Piosenki
Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego. W Konkursie
wystąpiło 57 podmiotów w 6 kategoriach: soliści, zespoły
kameralne, chóry, zespoły pieśni i tańca ludowego. W sumie na scenie Centrum Aktywności Lokalnej wystąpiło 320
osób z 5 województw.
Chór „Wiarus” działający przy Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, pod kierownictwem Pani Marii Smoląg i Pana
Mirosława Radlińskiego został doceniony przez jury i zajął
wysokie II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!!
W Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie 26 maja 2015 r.
o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Zarządu gminnego ZOSP RP. Głównym tematem było podsumowanie
przeprowadzonych zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych za
rok 2014.
Prezes Zarządu druh Kajetan Protas przedstawił sprawozdanie za rok ubiegły, a także plan finansowy oraz plan
działalności na rok bieżący.
Komendant Gminny omówił sytuację przeciwpożarową i zagrożenia występujące na terenie gminy i powiatu.
W dyskusji podjęto wiele ważnych spraw związanych z wyszkoleniem, doposażeniem jednostek w brakujący sprzęt i umundurowanie, a także projekty modernizacji i remontów niektórych remiz i garaży samochodowych. Omówiono udział druhów w uroczystościach państwowych i kościelnych, przestrzegania ceremoniału i dyscypliny, a także udział w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych z udziałem Gminy Sitno i Skierbieszów.
Na koniec Prezes Zarządu Gminnego podziękował strażakom za pracę oraz duże zaangażowanie w prace społeczne na rzecz swoich miejscowości i naszej gminy.
27 kwietnia w obiekcie Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie odbyły się gminne eliminacje XV już edycji Konkursu Wiedzy Prewencyjnej pt. „Jestem bezpieczny”. Konkurs
zorganizowany przez Posterunek Policji w Skierbieszowie
był skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
Zwycięzcą i jednocześnie pretendentem do reprezentowania naszej gminy na szczeblu powiatu została Szkoła
Podstawowa w Kornelówce. Dla wszystkich zwycięzców
nagrody ufundował Wójt Gminy Sitno – Marian Bernat.

W ostatnią niedzielę maja w Kościele filialnym, pw. św. Brata Alberta, w Kol. Sitno odbył się koncert pieśni maryjnej w wykonaniu chóru „Wiarus” pod batutą Pani M. Smoląg i M. Radlińskiego.
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Obchodzony co roku 23 kwietnia ustanowiło w 1995 roku UNESCO, na wniosek
rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii
Wydawców.
Święto zainaugurowano w Barcelonie,
w setną rocznicę powstania Unii. 23 kwietnia to szczególna data w historii literatury
światowej – rocznica urodzin lub śmierci
takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes,
William Shakespeare, Vladimir Nabokov.
W Katalonii na 23 kwietnia przypada święto
narodowe – jest to dzień Świętego Jerzego,
patrona Katalonii. Tego dnia kobiety obdarowywano, zgodnie z tradycją, czerwonymi
różami – miał to być symbol krwi smoka,
którego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni zaś

otrzymywali od pań książki. W 1926 roku
wydawca, Vicente Clavel Andres, zaproponował więc ustanowienie dnia książki.
Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie podejmowane są
różne inicjatywy, które służą promocji czytelnictwa oraz ochronie praw autorskich
i własności intelektualnej. W tym dniu każdy kto odwiedził nasze biblioteki i wypożyczył choć jedną książkę został obdarowany
czerwoną różą i folderem z informacją o genezie tego święta. Również Władze Gminy
i nasi Radni otrzymali takie upominki jako
podziękowanie, bo to od nich w dużej mierze zależy stan naszych bibliotek oraz poziom czytelnictwa.

Sprawdzamy się nie tylko w sprawdzianach...
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kornelówce
weł Frańczak, natomiast Wiktoria Naklicka w w/w konkursie zdobyła III miejsce.
Opiekunem uczniów była pani Marzena
Ostrowska. Młodsi uczniowie brali również udział w gminnym Konkursie Ekologicznym EKO w Jarosławcu.
Starsi uczniowie naszej szkoły również odnoszą sukcesy. Zdobyli I miejsce
w gminnym konkursie zorganizowanym przez Komendę Miejską Policji w Zamościu „Jestem Bezpieczny”
oraz brali udział w finale tego konkursu.
W skład drużyny wchodzili uczniowie: Julia Wachowska, Eryk Nogas z klasy IV, Julia
Według najnowszych badań, każdy
człowiek posiada kilka różnych rodzajów
inteligencji. Inteligencja wizualna jest domeną malarzy i artystów. Inteligencja kinestetyczna jest potrzebna przy wykonywaniu zawodów manualnych. Inteligencja
logiczna obejmuje zdolności matematyczne. Inteligencja językowa jest doskonale
rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców.
Powyższe przykłady pokazują jak wiele zależy od indywidualnych talentów dziecka
i jak wiele uwagi należy poświęcić ich rozpoznaniu i rozwijaniu.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Publiczna Szkoła Podstawowa w Kornelówce oferuje różnorodne konkursy,
w których chętnie biorą udział dzieci już

od oddziału przedszkolnego. Nasi uczniowie licznie uczestniczyli w konkursie plastycznym zorganizowanym przez ZOO
„Wielkanocna kartka ze zwierzęciem
z zamojskiego ZOO”, w którym zwyciężyła Kamila Małocha z klasy III. Opiekunem
uczennicy była pani Marzena Ostrowska.
Innym konkursem plastycznym, w którym
dzieci wzięły udział był konkurs zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego „Bezpieczni na drodze”, gdzie laureatami zostali Kinga Małocha z klasy II , Kamila Małocha i Wiktoria
Naklicka z klasy III. Kolejnym konkursem,
w którym nasi uczniowie odnieśli sukces
był Konkurs Czytelniczy „Czy znasz...”.
Wzięli w nim udział, Kamila Małocha i Pa-
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Witkowska, Hubert Witkowski z klasy V
oraz Oliwia Cholewińka, Kamil Janikowski
z klasy VI. Opiekunem uczniów była pani
Joanna Grabalska. Kolejnym ogólnopolskim konkursem, w którym uczniowie brali udział był Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wzięli
w nim udział Dominik Bernat z klasy IV
i Hubert Witkowski, którymi również opiekowała się pani Joanna Grabalska. Uczniowie brali udział w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego,
języka angielskiego, matematyki, historii, przyrody i wiedzy o biblii i kościele. Do drugiego etapu Konkursu Ortograficznego zakwalifikowali się: Agata
Goździuk, Eryk Nogas, Julia Witkowska,
Hubert Witkowski oraz Oliwia Cholewińska, pod opieką pani Joanny Grabalskiej.
Uczniowie Hubert Witkowski, Oliwia Cholewińska i Kamil Janikowski brali udział
w Konkursie Historycznym pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty „Dzieci Zamojszczyzny”. Opiekunem uczniów była pani Marta Wierz-

chowska. Uczniowie brali również udział
w Konkursie Matematycznym „Szpak”.
Do drugiego etapu zakwalifikowali się
Agata Goździuk, Hubert Witkowski i Kamil
Janikowski. Opiekunem była pani Monika
Zbytniewska. Uczniowie zdobyli I miejsce
w międzyszkolnym konkursie piosenki w języku angielskim „You can sing”.
Laureatami tego konkursu zostali Julia
Witkowska, Natalia Czajka, Agata Goździuk, Eryk Nogas, Dominik Bernat, Mate-
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usz Kostrubiec. Opiekunem uczniów była
pani Marta Frączek. Nasi uczniowie: Julia
Witkowska, Hubert Witkowski oraz Oliwia
Cholewińka, wzięli udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy z matematyki oraz przyrody w języku angielskim,
w którym zdobyli II miejsce. Ponadto
wzięli udział w gminnym Konkursie
Ekologicznym pod hasłem „Rolnictwo
ekologiczne”, w skład drużyny weszli:
Agata Goździuk, Eryk Nogas, Hubert Witkowski i Oliwia Cholewińska. Opiekunem
uczniów była pani Jolanta Wysok. Uczniowie wzięli udział w gminnym konkursie
plastycznym zorganizowanym przez
Gimnazjum w Sitnie „Żeby zdrowym
być, trzeba zdrowo żyć”. II miejsce zajęła
Oliwia Cholewińska, wyróżnienie otrzymała Natalia Czajka z klasy IV.
Gratulujemy wszystkim uczniom naszej szkoły i życzymy im dalszych sukcesów. Jednocześnie dziękujemy za pomoc
i wsparcie rodzicom i nauczycielom.
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kornelówce

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

– to najważniejsza dewiza każdego strażaka
odbyły się 10 maja 2015 roku. Gospodarzem uroczystości była Ochotnicza Straż
Pożarna w Kornelówce. Świętowanie rozpoczęło się zbiórką wszystkich jednostek,
a następnie przemarszem wraz z 11 pocztami sztandarowymi i orkiestrą pod batutą kapelmistrza Ryszarda Gryciaka do kościoła na Mszę Świętą, celebrowaną przez
proboszcza Wiesława Wróbla w intencji
strażaków. W gminnym święcie udział
wzięli także zaproszeni goście: Marian
Bernat – Wójt Gminy, radni Rady Gminy
z przewodniczącym Rady – Krzysztofem
Klikickim, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i sołtysi.
Ratują ludzi oraz ich dobytek z pożarów, z narażeniem własnego życia. Odważnie niosą pomoc podczas klęsk żywiołowych. Strażacy, bo o nich mowa, mają
swoje święto. O ustanowieniu 4 maja oficjalnym Dniem Strażaka w Polsce zdecydował 10 lat temu Sejm.
Po raz 9. obchody Dnia Strażaka
w Gminie Sitno z udziałem wszystkich
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na czele z Prezesem Oddziału Gminnego
ZOSP RP druhem Kajetanem Protasem
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Po pięknej uroczystości religijnej
uczestnicy zebrali się na placu przy remizie, gdzie nastąpiło wręczenie stosownych
przy tej okazji wyróżnień, zasłużonym druhom dla ochrony przeciwpożarowej.
Medal Złoty za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Malinowska Zofia, Smyk
Waldemar, Janikowski Andrzej, Ostapiński
Tadeusz i Pajda Piotr.
Medal Srebrny otrzymali: Maluga
Przemysław, Bohacz Piotr, Farfus Stanisław, Antoszek Tadeusz, Wrotniak Wiesław
i Nowosad Tomasz.
Brązowym Medalem odznaczeni zostali: Załoga Dariusz, Łepak Tomasz, Berwą, aktywną postawę strażaka, poświęcony
czas, za wspólne kultywowanie tradycji strażackich w służbie Bogu i ludziom.
Na zakończenie uroczystości Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna zagrała kilka
utworów i jak zwykle była głównym spoiwem łączącym wszystkie elementy uroczystości. Następnie wszyscy uczestnicy
udali się na tradycyjny poczęstunek.
Wszystkim Druhom Ochotniczych
Straży Pożarnych życzymy wytrwałości,
tyle samo przyjazdów, co wyjazdów oraz
satysfakcji płynącej ze służby pożarniczej.
Wszystkiego dobrego!
Z. Malinowska

giel Daniel, Bergiel Szymon, Wolski Michał,
Łój Michał, Szewczuk Tomasz, Ostapiński
Artur i Blaszka Adam.
Odznaką „Strażak Wzorowy” wyróżniono druhów: Dariusza Barasia, Bartłomieja Omańskiego, Damiana Jankowskiego, Artura Olkuskiego, Huberta Cieślę,
Mateusza Łukijańca, Mariusza Załogę, Marcina Twardziszewskiego, Sebastiana Buczaka, Artura Rogalskiego i Pawła Żmudę.
Miłym akcentem było wręczenie obrazu
druhowi Janowi Pikorowi przez młodych
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kornelówce w podziękowaniu za wzoro-
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„Niech Ci słoneczko pogodne świeci,
Każdy z nas Twego uśmiechu chce,
Niech Twe marzenie w krainę wzleci
Tam, gdzie się spełnią nadzieje Twe”.
„Dla Stasi”
W. Baj

Patronką Publicznej Sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim od pięciu lat jest Stanisława Baj,
długoletnia nauczycielka tutejszej szkoły.
Zaproszeni goście

i zapalając znicze. Natomiast 8 maja 2015
roku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej
w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim.
Po Mszy Świętej uczniowie przedstawili dla przybyłych gości i społeczności
uczniowskiej swój dorobek artystyczny,
prezentując tańce, piosenki i utwory solowe grane na instrumentach muzycznych.
Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.
Maria Barbara Pieczykolan

Pamięć o naszej Patronce

Swą wzorową pracą dydaktyczno-wychowawczą, życzliwością, wyrozumiałością,
pogodnym i łagodnym usposobieniem,
zyskała sympatię wśród uczniów, rodziców i mieszkańców. Ponadto, udzielała
się dla środowiska lokalnego, zyskując
jego zaufanie. 7 maja 2015 roku uczciliśmy pamięć naszej patronki, odwiedzając
jej miejsce spoczynku, składając kwiaty

Msza Święta w kościele parafialnym

BIEDRONECZKI - Smerfny Rap
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Sukcesy sportowe Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
13 V 2015 r. na Orliku w Jarosławcu
miał miejsce Powiatowy Turniej w Mini
Piłce Nożnej. Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu zdobyła
I miejsce i zakwalifikowała się do szczebla
wojewódzkiego. Następny etap odbył się
w Milanowie 26 maja w Dzień Mamy.
W wyniku ciężkich zmagań, uczennice
z Jarosławca zrobiły piękny prezent swoim
mamom, zdobywając II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Mini Piłki Nożnej
Dziewcząt Szkolnego Związku Sportowego.
Oto ich osiągnięcia:
II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej
Dziewcząt – Milanów 2015,
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach
w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt,
II miejsce w Powiatowym Turnieju Dziewcząt o „Puchar Tymbarka”,
I miejsce w Rejonowych Igrzyskach w Mini
Piłce Nożnej Dziewcząt.

Osiągnięcia drużyny chłopców:
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach
w Mini Piłce Nożnej Chłopców,
III miejsce w Rejonowych Igrzyskach
w Mini Piłce Nożnej Chłopców,

II miejsce w Powiatowym Turnieju Chłopców o „Puchar Tymbarka”.
Gratulujemy !!!

Zbigniew Pająk

Sitno na Mistrzostwach Polski!

Barcin – małe miasteczko w województwie kujawsko-pomorskim w dniach 15-17
maja 2015 r. gościło najlepszych zawodników na Mistrzostwach Polski Szkolnego
Związku Sportowego w Drużynowym
Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.
Województwo lubelskie reprezentowały mistrzynie województwa – drużyna
Gimnazjum w Sitnie w składzie: Aleksandra Łuczka i Patrycja Rycaj. Sukces
sam nie przychodzi – dziewczyny włożyły
w jego osiągnięcie dużo pracy i wysiłku
oraz wiele lat treningu. Droga do Barcina
była długa i trudna – drużyna pokonała
rywalki na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.
Po losowaniu w grupie z Sitnem znalazły się z gimnazja: w Lidzbarku Warmińskim (woj. warmińsko-mazurskie), Seceminie (woj. świętokrzyskie), Kolnie (woj.
Łomżyńskie) i Mysłowicach (woj. śląskie)
Chyba ranga zawodów sprawiła, że trema
przed rozpoczęciem gier była wręcz paraliżująca. Ostatecznie, chociaż nie było
łatwo zawodniczki wywalczyły 13. miejsce
na 18 startujących drużyn.
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Strażakiem być!!!

18 maja, najmłodsi uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cześnikach odwiedzili
Państwową Straż Pożarną w Zamościu.

Podczas wizyty dzieci zwiedziły budynek,
dowiedziały się wielu informacji dotyczących pracy strażaka, wysłuchały którymi

pojazdami strażacy wyjeżdżają do wypadków, a jakimi gaszą pożary. Obejrzały
również wyposażenie pojazdów oraz niezbędne do pracy urządzenia. Najwięcej
emocji wzbudziło chyba wsiadanie do
wozu strażackiego oraz zakładanie hełmu.
Po takiej wycieczce wszystkie dzieciaki
zgodnie przyznały, że ten zawód bardzo
im się podoba i, że w przyszłości chciałyby
pracować w straży.
Dyrektor i Grono Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Cześnikach

Nasi muzycy nagrodzeni!!!
kulturalna będzie pasmem sukcesów,
a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.
Wójt Gminy Sitno

Słowa uznania, szacunku i podziękowań za swoją działalność usłyszeli ludzie
kultury, działacze, twórcy ludowi podczas
swojego święta – 26 maja 2015 r. W Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu odbyło się coroczne spotkanie
Starosty Zamojskiego z twórcami, animatorami i środowiskami kulturotwórczymi
powiatu zamojskiego. Ideą uroczystości
jest uhonorowanie animatorów, lokalnych artystów, którzy swoją pracę traktują jak misję, z pasją promują naszą tradycję i kulturę.
Z wielką przyjemnością informujemy, że w gronie laureatów znaleźli się

ludzie działający przy Centrum tj. Pani
Maria Smoląg oraz Pan Mirosław Radliński. Pani Maria od chwili założenia
Chóru „Wiarus” (tj. od 1985 r.) do dnia
dzisiejszego jest dyrygentem, natomiast
Pan Mirosław od 1992 r. dba o oprawę
muzyczną. Serdecznie gratulujemy oraz
pragniemy ze swojej strony podziękować za sumienne wykonywanie obowiązków, aktywny udział w życiu sitnieńskiej społeczności, za kultywowanie
naszej lokalnej tradycji.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność
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Przedszkolny czas, każdy zapamięta z nas!
aktorów” , a także nauczyć się właściwego
zachowania w teatrze. Obejrzeliśmy spektakl na podstawie wierszy Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima. Świetna gra aktorów
i uczestnictwo widzów w trakcie trwania
spektaklu spowodowało, że na twarzach
dzieci ciągle widniał uśmiech.
Skoro było trochę atrakcji „dla ducha”,
więc nadszedł czas aby rozruszać ciało,
dlatego wybraliśmy się do placu zabaw
„Jaś i Małgosia” w Zamościu. Oj tam to się
działo!! Skoki, zjazdy, bieganie, bieganie
i jeszcze raz bieganie. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i bardzo zmęczeni.
Oczywiście dzieci nie zapomniały
o swoich rodzicach. Dla nich był zorganizowany teatrzyk, śpiewy i tańce oraz słodki poczęstunek.
Zbliża się koniec roku, więc niektórzy
pożegnają mury przedszkola, w którym
miło i beztrosko spędzali czas. Będzie więcej obowiązków, bo przecież rozpocznie
się nauka poznawania literek, pisania i liczenia, taka już kolej losu każdego ucznia.
Ale za nim nastąpi rozpoczęcie nowego
roku szkolnego czas na wspomnienia.
W przedszkolu gościliśmy Pana Leśniczego Krzysztofa Paszkę, który opowiadał
dzieciom o leśnych zwierzętach i zasadach
jakie obowiązują w lesie. Nauczyliśmy się, że

Monika Wilk

nie wolno hałasować, palić ognisk w niedozwolonych miejscach i nie wyrzucać śmieci
do lasu. Każdy przedszkolaczek otrzymał
nagrodę za pilne słuchanie i recytowanie
wierszyków. Na zakończenie spotkania rodzice przygotowali słodki poczęstunek.
Następnie uczestniczyliśmy w wyjeździe do kina. Niektórzy byli trochę zaniepokojeni, bo po raz pierwszy oglądali film
na wielkim ekranie.
Po kinowych atrakcjach nadszedł czas
na teatr, gdzie można obejrzeć „na żywo

Dzień Patrona

„Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego – Patrona Szkoły”
Dwumiesięczny czas podejmowania
różnorodnych aktywności, przez uczniów
naszego Gimnazjum, został podsumowany dnia 29 maja br.
Podczas uroczystego spotkania zaprezentowaliśmy działania realizowane w ramach Innowacji Pedagogicznej ,,Śladami
księdza Stefana Wyszyńskiego – Patrona
Szkoły”.
Krótka prezentacja multimedialna
o Kardynale na początek, informacja
o prowadzonych zadaniach plastycznych
i literackich, rozstrzygnięcie konkursów,
następnie obejrzenie wystawy plakatów
i ekspozycji zdjęć z pieszego rajdu i odczytanie nagrodzonych utworów – na koniec.
Tak wyglądał nietypowy Dzień Patrona
szkoły.

Gimnazjaliści interpretowali „Społeczną Krucjatę Miłości” Stefana Wyszyńskiego, a swoje myśli i refleksje z nią związane
zaowocowały wykonaniem plakatów i napisaniem prac literackich (listów, opowiadań rozważań, rozprawek).
Dzieła uczniów zostały zebrane w postaci tomiku ,,Na literackich i plastycznych
ścieżkach Kard. Stefana Wyszyńskiego. ‘’
Piesza wędrówka szlakiem Prymasa
Tysiąclecia, odczytanie życiowych wskazówek zapisanych w ,,Krucjacie Miłości’’
i przelanie ich na papier, przygotowanie
wystawy zdjęć i plakatów, to działania,
które spoiła osoba Patrona Naszego Gimnazjum – Kard. Stefana Wyszyńskiego.
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Innowacja Pedagogiczna – rajd

„Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego – Patrona Szkoły”
Sobota, 23 maja, dżdżysty i pochmurny poranek, nie wróżył udanego
dnia. A jednak...
O godz. 11.00 wyruszamy na szlak ks.
Stefana Wyszyńskiego. Mamy do pokonania odległość 12 km. – od Skierbieszowa
do Marcinówki: polami, wąwozem, lasem.
Wędrujemy wśród pachnących rzepakiem
i ziołami pól, a słońce niepewnie wychodzi
zza chmur.

Po czterogodzinnym marszu docieramy do kapliczki w Marcinówce i oczekujemy na Mszę Św.
Po chwili dołączają do nich pozostali
uczestnicy rajdu: grupa rowerzystów, jazda konna, mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Siadamy i słuchamy wykładu kustosza Muzeum Okręgowego w Zamościu
Pani Marii Rzeźniak, która przybliża zebranym wiadomości o pobycie patrona

„Polała się woda”

W dniu 14. 06. 2015 roku w Cześnikach
odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem jednostek
OSP z gminy Sitno i gminy Skierbieszów.
Przybyłych na zmagania sportowe uczest-

ników, gości, sympatyków straży i mieszkańców Cześnik powitał Prezes Zarządu
Gminnego OSP dr inż. Kajetan Protas, życząc wszystkim drużynom udanych startów, pobicia rekordów życiowych, uzyska-

naszej szkoły na Ziemi Skierbieszowskiej.
Po Mszy świętej – czas relaksu przy
ognisku. Pieczemy kiełbaski, gadamy,
śmiejemy się – do czasu, gdy organizatorzy, Fundacja Św. Kiliana ogłasza konkurs.
Chętni uczniowie biorą w nim udział, rywalizują i zdobywają liczne nagrody.
Zbliża się wieczór, czas powrotu do
domu, znaczna grupa uczniów już planuje
kolejny rajd w następnym roku szkolnym.
A czemu by nie...
Grono Pedagogiczne Gimnazjum w Sitnie

nia jak najlepszych wyników, a zwłaszcza
szybkiej wody.
Zawodnicy i zawodniczki, mieli do pokonania sztafetę 7x50 m z przeszkodami
i ćwiczenia bojowe. Z Gminy Sitno udział
wzięło 12 drużyn pożarniczych: w tym 2
młodzieżowe i jedna drużyna kobiet.
W ćwiczeniach bojowych najlepsza
okazała się drużyna OSP z Czołek uzyskując
27,66 pkt. Na drugim miejscu uplasowała
się jednostka z Kornelówki-28,55 pkt., a na
trzecim miejscu z wynikiem 28,56 pkt. znalazła się drużyna z Sitna.
W klasyfikacji łącznej wliczając sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe, po
zaciętej i wyrównanej walce wygrała jednostka OSP z Czołek z bardzo dobrym wynikiem 72,54 pkt.
Pozostałe drużyny zajęły następujące
miejsca :
2. Kornelówka – 73,71 pkt.
3. Sitno – 76,32 pkt.
4. Stabrów – 86,46 pkt.
5. Kolonia Sitno – 84,29 pkt.
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zmagań sportowo-pożarniczych należą się
również gospodarzom – jednostce OSP
i Paniom z KGW w Cześnikach.
28 czerwca w miejscowości Deszkowice pierwsze Jednostki OSP z Czołek
i Kornelówki wzięły udział w Powiatowych
zmaganiach sportowo-pożarniczych.
Kajetan Protas

6.
7.
8.
9.

Jarosławiec – 95,5 pkt.
Cześniki – 99,73 pkt.
Stanisławka – 105,24 pkt.
Horyszów Polski – 119,57 pkt.
Natomiast drużyny młodzieżowe i kobiet z Gminy Sitno uzyskały następujące
rezultaty:
chłopcy z Kornelówki – 77,77 pkt.
dziewczęta z Sitna – 81,83 pkt.
kobiety ze Stanisławki – 126,16 pkt.

drużynom za wysiłek, formę, za piękną
walkę sportową. Słowa podziękowania
skierował także do prezesów, naczelników
za dobre przygotowanie swoich drużyn
do zawodów.
Słowa podziękowania za pomoc w organizacji wspomnianych międzygminnych

Prezentowane umiejętności zawodników i zawodniczek z naszej Gminy były na
wysokim poziomie. Na uznanie zasługuje
forma i przygotowanie techniczne sprzętu. Wszystkie jednostki zaliczyły konkurencje sportowe i ćwiczenie bojowe.
Zawody przebiegały bardzo sprawnie
przy dobrych warunkach atmosferycznych i dobrej organizacji. Zainteresowanie
zawodami było duże, frekwencja liczna.
Na zakończenie Prezes Zarządu gminnego OSP w Sitnie, pogratulował zdobywcom I miejsca, podziękował wszystkim

„Żyj zdrowo na sportowo”
Pod tym hasłem 29 maja 2015 r. młodzi
i pełni energii studenci z programu PROJEKTOR realizowanego przez Fundację
Rozwoju Wolontariatu oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności zaprosili do
wspólnej zabawy uczniów Gimnazjum
w Sitnie.
Wolontariusze z regionu lubelskiego
i podkarpackiego prowadzili z młodzieżą warsztaty. Był cyrk, animacje, zawody
sportowe, tańce integracyjne oraz zajęcia
z pierwszej pomocy i z zakresu dietetyki.
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Radością życia zarażali wszystkich uczestników, dzięki czemu, pierwsze lody zostały
bardzo szybko przełamane. Patrząc na roześmiane twarze młodzieży zabawa była
świetna i wielu na nowo odkryło w sobie
dziecięcą radość życia!
Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Gimnazjum w Sitnie

Noc w bibliotece?

Wszystkim biblioteka kojarzy się tylko z książką, nauką, i ciszą. Odstępstwem
od tych zasad była I ogólnopolska edycja
„Nocy Bibliotek”, przeprowadzona pod hasłem „Groza nie czytać”.
Z soboty na niedzielę (30/31 maja br.)
wzięło w niej udział ponad 500 bibliotek
w całym kraju, 23 w woj. lubelskim i tylko
3 w powiecie zamojskim. Biblioteki biorące udział w akcji pojawiły się na Mapie
bibliotek: http://ceo.dev.grupakropla.pl/.
Inaugurację ogólnopolską rozpoczęto

w Warszawie wspólnym czytaniem „Lokomotywy” Juliana Tuwima (nasze dzieci też
czytały ten wiersz).
Po co taka noc? Tak to tłumaczyli organizatorzy akcji „Jesteśmy narodem wtórnych analfabetów. I to dosłownie, bo nie
rozumiemy już nie tylko związków frazeologicznych, ale nawet instrukcji obsługi
telewizora”.
Na nasze spotkanie zaprosiliśmy najmłodszych mieszkańców naszej gminy,
w wieku od 8 do 13 lat, bo to dzieci już od

najmłodszych lat warto zarazić czytaniem
i przekonać, że biblioteka jest tym miejscem, w którym warto bywać.
W nocnych zabawach w Centrum Kultury z Biblioteką wzięło udział 19 dzieci.
Impreza rozpoczęła się o godz. 18.00. Jedną z największych atrakcji dla młodych
czytelników była możliwość spędzenia
czasu poza domem, spanie w śpiworach
oraz poszukiwanie skarbu ukrytego wśród
książek. Tej nocy nie zabrakło również gier,
zabaw, czytania wierszy oraz wspólnej kolacji z Kubusiem Puchatkiem, którą przygotowali pracownicy i stażyści Centrum.
Biblioteki biorące udział w akcji (w tym
nasza) dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty otrzymały bezpłatny dostęp do filmu animowanego „Sekret
Eleonory”, którego główny bohater Nathaniel przekonywał o radości i sile jaka drzemie w czytaniu książek.
O godz. 8.00 rano rodzice zabrali swoje pociechy do domu. W nagrodę za odwagę każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz maskotkę.
To była druga noc w Centrum, a pierwsza w ramach w/w akcji, ale na pewno nie
ostatnia, bowiem spotkanie było tak sympatyczne, tak pełne wrażeń, że nie sposób
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nie zorganizować go po raz kolejny. Dzieci
opuściły nas zmęczone, może trochę nie
wyspane, ale z uśmiechem. A to dla nas
najważniejsze.
W końcu zjeść kolację z Kubusiem Puchatkiem i popróbować słodkiego „małe
co nieco” to dopiero gratka. Wszystkich
chętnych zapraszamy za rok. Należy tylko
śledzić naszą stronę na facebooku: https://
pl-pl.facebook.com/CentrumKulturyWSitnie, oglądać fotograficzną relację z każdej
prowadzonej przez nas akcji oraz zapoznawać się z kulturalnymi propozycjami
jakie mamy dla naszych mieszkańców I PO
PROSTU BRAĆ W NICH UDZIAŁ.
Danuta Wrotniak

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych Wybory Prezydenta
W dniu 31 maja 2015 r. odbyły się wyW Gminie Sitno wybierano dwóch
RP 2015
bory do walnych zgromadzeń izb rolniczłonków Rady Powiatowej Izby Rolniczej.
czych.
W okręgu wyborczym nr 205 w Sitnie
zgłoszono 5 kandydatów. Byli to Panowie:
1. Kiecana Szymon zam. Stabrów,
2. Mulawa Artur zam. Kornelówka,
3. Palikot Piotr zam. Boży Dar,
4. Skóra Mariusz zam. Cześniki Kolonia,
5. Ząbek Piotr Adam zam. Jarosławiec.

Najwięcej głosów ważnych otrzymali Pan:
Skóra Mariusz oraz Piotr Adam Ząbek.
Osoby te będą reprezentowały naszą gminę w w/w Radzie.
W wyborach uczestniczyło 8,4% uprawnionych do głosowania.
D. Flis

Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”
W dniach od 30 maja do 6 czerwca br. odbył się XIV Ogólnopolski Tydzień
czytania dzieciom zorganizowany przez Fundację „ABC XXI – Cała Polska
czyta dzieciom”.
To wielkie święto czytania zostało zainaugurowane w całym kraju
podczas „Nocy Bibliotek”.
Również i nasza biblioteka włączyła się do tej akcji, o czym piszemy
w odrębnym artykule.
Wszystkie dzieci i rodziców zachęcamy do czytania. Czytajmy dzieciom
20 minut dziennie, codziennie. Może ta bajka będzie dla Was zachętą?
Paulo Statuti

Drzewo, które było księciem
Dawno, dawno temu żył mądry i dobry
król, którego kochali wszyscy poddani.
Kiedy umarła mu żona, został na świecie
tylko z małym synkiem. Król był jeszcze
młody i wkrótce ożenił się ponownie. Niestety, jego druga żona z początku potulna
jak owieczka i słodka jak cukierek, szybko
okazała się zła jak osa i kwaśna jak cytryna.
Dobry król gorzko żałował swojego kroku

i coraz częściej wspominał anielską dobroć i urodę pierwszej żony. Jego synek
był bardzo podobny do matki i ilekroć ojciec spojrzał na niego, widział twarz, oczy,
usta ukochanej królowej. Robił się wtedy
bardzo smutny i unikał ludzi.
Macocha widząc to znienawidziła królewskiego syna i postanowiła się go pozbyć.

W dniu 10 maja 2015 roku odbyły się
wybory Prezydenta RP. Na terenie gminy
Sitno głosowanie odbywało się w sześciu
obwodach zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Sitnie, Kolonii
Sitno, Stanisławce, Horyszowie Polskim,
Cześnikach i Jarosławcu. W pierwszej turze wyborów na 5505 osób uprawionych
wydano 2640 kart do głosowania w tym
głosów ważnych oddano 2622. Frekwencja na terenie gminy wyniosła około 48%,
natomiast procentowa liczba oddanych
głosów na poszczególnych kandydatów
na terenie gminy średnio przedstawiała
się następująco:
– Braun Grzegorz Michał – 1,4%,
– Duda Andrzej Sebastian – 51,2%,
– Jarubas Adam Sebastian – 2,1%,
– Komorowski Bronisław Maria – 13,6%,
– Korwin-Mikke Janusz Ryszard - 2,3%,
– Kowalski Marian Janusz – 1%,
– Kukiz Paweł Piotr – 25,6%,
– Ogórek Magdalena Agnieszka – 1,5%,
– Palikot Janusz Marian – 0,8%,
– Tanajno Paweł Jan – 0,1%,
– Wilk Jacek – 0,4%.
Druga tura wyborów Prezydenta RP
odbyła się 24 maja br. W tym dniu uprawnionych do głosowania było 5444 osób
z czego oddano 2833 głosów ważnych.
Frekwencja w gminie wyniosła 52,4%,
na Andrzeja Sebastiana Dudę oddano –
79,4%, z kolei na Bronisława Marię Komorowskiego – 20,6%).
Piotr Harczuk
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Poszła do czarownicy prosić o radę. A stara
wiedźma tylko czekała, żeby ludziom uczynić coś złego. Wręczyła więc królowej jakieś
lekarstwo starte na proszek i powiedziała:
– Daj to księciu wieczorem, a kiedy zaśnie,
otwórz szeroko okno w jego komnacie.
Zadowolona królowa wróciła do pałacu
i zrobiła wszystko tak, jak jej czarownica
przykazała.
W nocy ogromne ptaszysko wleciało do sypialni chłopca, chwyciło go w szpony i pofrunęło daleko do lasu, aż do chaty czarownicy.
Wiedźma czekała zniecierpliwiona, a gdy
tylko ujrzała ptaka niosącego dziecko, z uciechy zatarła ręce. Królewicz spał twardo jak
kamień i nie czuł nawet, co się z nim dzieje.
W chacie czarownicy, na stole było mnóstwo różnych naczyń, probówek, flaszek,
w których coś dymiło i bulgotało. Zła
wiedźma zabrała się do przyrządzania napoju. Do naczynia wlała trochę wody z diabelskiej studni, wrzuciła ząb żmii, pazur
kruka i skórę ropuchy... Kiedy mieszanina
była gotowa, podniosła ostrożnie naczynie i ściskając je mocno, wymamrotała:
Parabunda karamaj,
Karabinda parokaj,
Drzewem cudownym się stań...
Po czym napoiła śpiącego księcia.
Nazajutrz w ogrodzie czarownicy pojawiło się nowe drzewo. Było młode, zdrowe
i piękne. Rosło szybko, rozrastało się, ale
było smutne. Czuły to ptaki i często przysiadały na gałęziach, aby je trochę rozweselić. Pewnego razu urządziły koncert wesołych piosenek i drzewo się uśmiechnęło.
Radość jednak trwała krótko.
Ptaki słyszały, że drzewo szumi inaczej niż
inne drzewa w lesie. Jego szum przypominał błagalny głos ludzki. Była w nim prośba do wiatru:

Pewnej nocy obudził się niespokojny. Nagle posłyszał znajomy mu skądś głos:

Zerwał liść z drzewa i poszedł na cmentarz,
upadł na kolana przy grobie żony i poprosił:

– Wstań, dosiądź konia i jedź w kierunku,
który ci wskaże najjaśniejsza gwiazda... Ja
ci powiem, kiedy masz się zatrzymać.

– Uwolnij naszego syna, przywróć mu
ludzką postać. Jestem już stary, kto obejmie po mnie królestwo?

Królowi wydało się, że rozpoznaje głos
swojej pierwszej żony. Ubrał się szybko,
przypasał wierną szpadę i dosiadł konia.
Przez dziesięć godzin galopował, kłusował
i znów galopował. Był zmęczony, kręciło
mu się w głowie, wciąż jednak jechał naprzód i naprzód, bez ustanku. Przebył wiele kilometrów, ale nie słyszał upragnionego głosu, który by mu pozwolił wypocząć.

Długo płakał i prosił. Jego zmęczone serce
biło coraz wolniej i wolniej. W końcu całkiem wyczerpane bólem umilkło.

Nagle zobaczył ogromne, liściaste drzewo, wysokie i rozłożyste, a obok chatkę na
wpół rozwaloną przez deszcze i wichury.
Chatka należała niegdyś do czarownicy,
ale król nie wiedział o tym; nie wiedział
też, co wydarzyło się tu przed laty.
Wtem usłyszał słowa, na które tak długo
czekał:
– Teraz możesz odpocząć w cieniu drzewa.
Śpij spokojnie.
Śmiertelnie zmęczony król z ulgą zsunął
się na miękki mech i natychmiast zasnął.
Jaki dziwny miał sen! Śnił, że gałęzie drzewa wyciągają się ku niemu, jakby chciały
go dotknąć, a liście, niby piekące łzy, spadają mu na twarz. Wokół rozlegał się szept:
– Ojcze, w końcu mnie znalazłeś. To jestem
ja, twój syn...
Zerwał się król, zdziwiony i przestraszony.
Dotknął twarzy - cała we łzach. Gałęzie
drzewa poruszały się niespokojnie, jakby
chciały go objąć. Król usłyszał ten sam, co
niegdyś w pałacowym ogrodzie, tajemniczy szum wiatru.
– Ojcze, ratuj! Uwolnij mnie od złego czaru
– szeptały gałęzie.

– Leć do pałacu! Powiedz ojcu, żeby przybył tu i zdjął ze mnie zły czar!

Król objął pień drzewa, zapłakał z radości
i rozpaczy.

Wiatr chętnie spełniał tę prośbę i leciał do
króla. Król przechadzając się po ogrodzie słyszał nieraz niepokojący szept wiatru, ale nie
wiedział, co on oznacza ani skąd pochodzi.

– Synu, jakże mogę cię uwolnić... Nie
wiem, jak pokonać złe moce.

Minęły lata. Zła macocha umarła. Którejś
nocy wychyliła się z balkonu i spadła na
pałacowy dziedziniec, skręcając sobie kark.
Król postarzał się. Zgorzkniały i smutny ciągle
wracał myślami do pierwszej żony i utraconego syna. Komu przekaże tron i królestwo?

WWW.GMINA.SITNO.PL

Obaj – ojciec i drzewo – przytuleni, płakali
długo. Aż król przypomniał sobie dobrą
i piękną królową i to wspomnienie dodało
mu odwagi.
– Synu! – zawołał. – Twoja matka nam pomoże! Pójdę na jej grób błagać o radę.

Światło księżyca padło na spokojną, jakby
uśmiechniętą twarz króla i na rękę ściskającą liść.
Och, gdybyście mogli zobaczyć, co stało się potem! Liść zaczął rosnąć, wysunął
się z ręki króla, powiększał coraz bardziej
i powoli przybierał postać człowieka... Najpierw pojawiły się nogi, potem ramiona,
wreszcie głowa. Liść zmieniał się w pięknego młodzieńca. Król umierając przekazał
mu swoją moc, swoją siłę. Królewicz – bo
to on był właśnie – padł na kolana, ucałował ojca i pochował go obok matki.
Tymczasem w pałacu niecierpliwie oczekiwano powrotu króla. Minęły już trzy dni od
chwili, kiedy opuścił pałac, i zaniepokojeni
dworzanie postanowili wybrać się na poszukiwania. Nagle rozległ się doniosły dźwięk
trąb. A po chwili dał się słyszeć potężny głos
starego króla, dochodzący jakby z daleka:
– Otwórzcie bramę! Wraca mój syn! Będzie
waszym władcą. Dobrym i sprawiedliwym!
Kochajcie go tak, jak mnie kochaliście.
Straże rzuciły się do bram, otwarły je na
oścież, a królewicz wszedł na dziedziniec.
– Niech żyje! – krzyczeli wszyscy.
Później stało się tak, jak to przepowiedział
stary król. Jego syn panował długo i sprawiedliwie. Lud kochał go i szanował, a on
nikogo nie skrzywdził.
Nie zgadniecie, co najbardziej lubił nowy
władca! Stare ogromne drzewo, które rosło na końcu pałacowego ogrodu.
Kiedy czuł się zmęczony troskami, wymykał się z pałacu i wypoczywał w jego cieniu. Czasem brała go chęć, by chociaż na
chwilę znów zamienić się w drzewo, słuchać świergotu ptaków, bawić się promieniami słońca zaplątanymi w konary i liście,
a nocą rozmawiać z księżycem. Ale przecież nie mógł opuścić swoich poddanych.
Zgodnie z wolą ojca był królem, powinien
więc nim zostać, panować sprawiedliwie
i mądrze, chociaż nieraz było to bardzo,
bardzo trudne.
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Zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych
W związku z nagromadzeniem dużej
ilości odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa rolne, Gmina Sitno w dniach
13-16 lipca 2015 r. organizuje bezpłatny
odbiór odpadów foliowych, takich jak:
– folia po sianokiszonkach – stretch (folia w kolorze białym, zielonym lub szarym),
– folia po kiszonkach (czarna lub białoczarna grubsza folia),
– zużyte worki po nawozach,
– zużyte BIG BAGI,
– zużyte worki jutowe,
– zużyte sznurki ze snopowiązałek.
Odpady będą odbierane bezpośrednio z gospodarstw rolnych. Należy je tylko wcześniej odpowiednio przygotować

tj. otrzepać z ziemi, maksymalnie zwinąć
i związać sznurkiem oraz wystawić przed
posesję.

Odbiór odpadów obsługiwać będzie
firma Szyport – Recykling Szyport Michał
z Werbkowic tel. 502-492-645.

Harmonogram zbiórki odpadów foliowych produkowanych
w gospodarstwach rolnych
Lp.

Miejscowość

1.

Cześniki-Kolonia, Cześniki, Karp, Boży Dar
Jarosławiec, Stabrów, Wólka Horyszowska,
Horyszów-Nowa Kolonia
Horyszów-Stara Kolonia, Horyszów Polski, Sitno, Czołki
Kornelówka, Kolonia Sitno, Janówka, Rozdoły, Stanisławka

2.
3.
4.

Data odbioru
odpadów
13.07.2015 r.
14.07.2015 r.
15.07.2015 r.
16.07.2015 r.
Wójt Gminy Sitno
mgr Marian Bernat

Kącik z przepisami
PLACEK W KROPKI
CIASTO I:
3 szklanki mąki,
szklanka cukru pudru,
kostka masła.
Zagnieść ciasto i schłodzić w lodówce.
CIASTO II:
szklanka kwaśnej śmietany,
pół szklanki cukru,
3 jaja,
3 łyżki kakao,
łyżeczka sody,
łyżeczka ciepłej wody.
Ubić białka, dodać cukier i żółtka, śmietanę, kakao oraz sodę rozpuszczoną w wodzie. Do tego zetrzeć na tartce ciasto
(pierwszą część) i upiec 2 placki.
KREM:
kostka masła,
pół litra mleka,
3 łyżki cukru,
4 żółtka,
2 łyżki mąki.
PONADTO:
2 galaretki i paczka biszkoptów.
Ugotować krem.
Dwie galaretki rozpuścić. Na placek wy-

łożyć połowę kremu, na krem wyłożyć
biszkopty, zalać galaretkami, położyć drugi placek, posmarować resztą kremu. Na
wierzch polewa.
KGW STANISŁAWKA
BANANOWIEC SERNIK
Z POLEWĄ KAJMAKOWĄ
CIASTO:
4 szklanki mąki,
2 jajka,
1 margaryna,
0,5 szklanki cukru,
2 łyżki miodu.
Zagnieść ciasto i podzielić na 4 placki na
dużą blachę. Placki mogą leżeć nawet 1
miesiąc.
MASA SEROWA:
1 kg sera wiejskiego,
1 margaryna,
2 budynie śmietankowe,
2 jajka,
6 łyżek cukru,
rodzynki.
1/3 margaryny roztapiamy i dodajemy
rodzynki – lekko smażymy aż do napęcznienia. Ser, 6 łyżek cukru dodajemy do
rodzynek, gotujemy. Dodajemy jajka roz-

trzepane z budyniem. I dalej gotujemy aż zgęstnieje. Gorącą masę serową
przekładamy placki. Wersja druga: można użyć tylko dwa placki, wtedy będzie
grubsza warstwa masy serowej (jak kto
lubi), a następne dwa można użyć innym razem.
KAJMAK:
1 litr mleka,
1 kg cukru.
Gotujemy do gęstości. 1/3 margaryny
ucieramy z kajmakiem i wykładamy na
wierzch placka. 1/3 margaryny roztapiamy na patelni z 6 łyżkami cukru, dodajemy pokruszone orzechy lub migdały
– prażymy. Przestudzone wykładamy na
kajmak.
KGW JAROSŁAWIEC GÓRNY

W/w przepisy na ciasto zostały zgłoszone do konkursu organizowanego podczas dożynek gminnych.

Zapraszamy kolejne chętne osoby, które chciałyby
się podzielić przepisami na przepyszne potrawy
i ciasta celem umieszczenia ich w naszym biuletynie. Materiały do kącika kulinarnego można dostarczać bezpośrednio do Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie lub przesłać na adres e-mail:

cksitno@wp.pl
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„Jest taki dzień...”
za udział, a najlepsi zawodnicy medale.
W grupie młodszych dzieci najlepiej wypadł Kamil Maksymowicz, drugie miejsce zajął Bartek Zwolak, trzecie miejsce
wspólnie zajęli Mikołaj Ostapiński i Michał
Czucha. W grupie starszej I miejsce zajął
Michał Gazda, drugi był Łukasz Dąbkowski, trzecie miejsce na podium przypadło
Michałowi Maksymowiczowi.
W teście wzięły udział również dwie
dziewczyny Oliwia Rojek i Laura Stochmalska, które również otrzymały medale
i nagrody. Najmłodszym uczestnikiem
Jest w roku jeden niezwykły i szczególny dzień, przepełniony uśmiechem
i zabawą. To dzień, w którym dorośli
schodzą na drugi plan, a wszystkie dzieci obchodzą swoje święto. Żeby tradycji
stało się zadość Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie połączyło siły z GKS Potok Sitno i wspólnie zorganizowały Dzień
Dziecka.
Nasi najmłodsi mieszkańcy mogli skorzystać z wielu atrakcji, które przygotowali
organizatorzy. W tym dniu maluchy mogły
figlować na dmuchanej zjeżdżalni i „zażywać kąpieli” w basenie wypełnionym
kolorowymi piłeczkami. Dla nieco starszych dzieciaczków zostały przygotowane
konkurencje mające na celu sprawdzenie umiejętności piłkarskich, ale przede
wszystkim dostarczenie wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
w rywalizacji był Wojtek Czucha. Wszystkie
dzieci w tym dniu mogły spróbować bezpłatnie cukrowej waty oraz popcornu. Serdeczne podziękowanie składamy dla Pani
Dominiki Witkowskiej – kierownika LGD
„Ziemia Zamojska” za pomoc w organizacji i ufundowanie licznych nagród oraz dyrektorów szkół podstawowej i Gimnazjum
za udostępnienie boiska.
Na koniec chcemy podziękować również wszystkim dzieciom i ich rodzicom za
przybycie oraz wspaniałą zabawę i do zobaczenia za rok.
Rafał Kiecana
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„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
Wyrazy współczucia i żalu Rodzinie zmarłego

Śp. Waldemara Karskiego
składają: Wójt Gminy Sitno z pracownikami,
jednostki organizacyjne,
oraz druhowie strażacy z terenu Gminy Sitno

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Rawski Tadeusz
Palikot Bogusław
Szczerbaciuk Janina
Rogalska Grażyna
Karski Waldemar
Pyś Jadwiga
Łaszkowski Mirosław
Farion Nadzieja
Łygas Jan
Kiełbasa Małgorzata
Załoga Zygmunt

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lat 87, zmarł 29.03.2015 r.
lat 63, zmarł 01.04.2015 r.
lat 83, zmarła 09.04.2015 r.
lat 51, zmarła 15.04.2015 r.
lat 73, zmarł 27.04.2015 r.
lat 82, zmarła 10.05.2015 r.
lat 53, zmarł 12.05.2015 r.
lat 87, zmarła 07.06.2015 r.
lat 87, zmarł 10.06.2015 r.
lat 33, zmarła 11.06.2015 r.
lat 82, zmarł 12.06.2015 r.

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,
gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”

Panu Krzysztofowi Rogalskiemu
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
w trudnych chwilach po stracie żony

Śp. Grażyny Rogalskiej
składają:
Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych Gminy Sitno,
oraz druhami OSP z terenu Gminy Sitno

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Kolektory słoneczne w Gminie Sitno
W dniu 08 maja 2015. przekazano do
eksploatacji zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania składające się
z zaprojektowania i wykonania – montażu
kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych (szt. 571),
w miejscowościach na terenie Gminy Sitno w ramach projektu Rozwój alternatywnych źródeł energii – kolektory słoneczne w Gminie Sitno zrealizowanego
na podstawie umowy z dnia 08.10.2014.

Inwestor:

GMINA SITNO,
SITNO 73, 22-424 SITNO
Wykonawca: „SOLARTIME” SPÓŁKA z o. o.
MIŁOCIN 284
36-062 ZACZERNIE
Przekazujący: „Solartime” Sp. z o.o.
Miłocin 284
36-062 Zaczernie
Odbierający: Wójt Gminy Sitno
W ramach zadania zamontowano
1406 szt. paneli słonecznych.

Moc zainstalowana energii cieplnej
(z energii słonecznej) mocy 2,24 MW.
Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu (z energii
słonecznej) 5704GJ/rok.
Inwestycja wykonana została prawidłowo wg umowy i została przekazana do
eksploatacji z dniem 08 maja 2015 roku.
Wartość odebranych robót wynosi
brutto: 5641839,12 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych
i 12/100).
Roboty wykonane zostały w czasie od
18.10.2014 r. do 24.04.2015 r. – roboty zostały wykonane w terminie umownym.
Roboty zostały wykonane zgodnie
z umową.
Okres gwarancji i rękojmi:
– na kolektory słoneczne – na okres 10
lat
– na pozostałe roboty, materiały i urządzenia – na 5 lat w tym serwis
Termin gwarancji liczy się od dnia
09.05.2015 r.

Wójt Gminy Sitno
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Instrukcja użytkowania Instalacji solarnej
wykonanej w ramach projektu:

„montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Sitno”
1. Przedmiot i cel instrukcji obsługi
Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania dla prawidłowej obsługi i eksploatacji instalacji solarnej z uwzględnieniem
wszystkich jej elementów składowych,
pracującej na potrzeby instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Instrukcja obsługi urządzeń i aparatury instalacji
solarnej ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi, uzyskiwanie maksymalnych uzysków energetycznych, zachowanie ciągłości działania, trwałości urządzeń
oraz zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze i otoczeniu instalacji.
2. Przeznaczenie i ważność instrukcji
Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników prowadzących bezpośrednią obsługę i eksploatację instalacji.
3. Ogólna charakterystyka instalacji
Wstępny podgrzew zimnej wody użytkowej wykonywany będzie przy pomocy
systemu solarnego opartego na płaskich
kolektorach słonecznych.
W skład zestawu systemu solarnego
wchodzą:
– kolektor słoneczny ciśnieniowy, harfowy HEWALEX typ KS 2200 (gwarancja
10 lat),
– kompletna stacja solarna HEWALEX,
jednodrogowa wraz ze sterownikiem
(gwarancja 5 lat),
– podgrzewacz pojemnościowy dwuwężownicowy HEWALEX (gwarancja 5
lat),
– naczynia wzbiorcze,
– trójdrogowy zawór mieszający antypoparzeniowy,
– zawory zwrotne i odcinające
– aparatura
kontrolno-pomiarowa
w tym zabezpieczająca.
Instalacja obiegu słonecznego wypełniona jest mieszanką wodno-glikolową.
Zapewniająca niezawodna prace w temperaturze do -35OC.
UWAGA!
1. Ze względu na to, że kolektory słoneczne stanowią źródło ciepła pochodzące z energii promieniowania
należy zapewnić stały rozbiór ciepłej wody użytkowej.
2. Obowiązuje bezwzględny zakaz
odłączania sterownika od zasilania
– może to spowodować w dni sło-

neczne wzrost temp. i ciśnienia oraz
spowodować „wyrzucenie” glikolu
przez zawór bezpieczeństwa lub
rozszczelnienie instalacji.
3. WYJĄTEK – Podczas burzy zaleca
się wyłączenie regulatora solarnego poprzez wyciągniecie wtyczki
z gniazda elektrycznego. Wszelkiego typu usterki wynikające z nieprawidłowej obsługi instalacji nie
będą podlegały odpowiedzialności
gwarancyjnej wykonawcy i zostaną
usunięte na koszt użytkownika.
4. Nieuzasadnione wezwania serwisu
może być odpłatne.
W przypadku instalacji kolektorów słonecznych należy pamiętać o następujących zagadnieniach:
– Szkło kolektora podlega samoczynnemu oczyszczaniu przez deszcz, śnieg,
wiatr itp., Jeśli jednak ze względu na
miejsce montażu, podczas oględzin
kontrolnych zostanie stwierdzone
znaczne zapylenie na powierzchni szyby zaleca się jej okresowe czyszczenie.
– Wszelkie rozszczelnienia mogące się
pojawić na układzie glikolowym kolektorów słonecznych winny się ujawnić poprzez odpowiednie wskazania
na manometrze znajdującym się na
wyposażeniu solarnej grupy pompowej. Jeśli jednak zostanie zauważony
wyciek płynu o tłustej konsystencji
należy to niezwłocznie zgłosić wykonawcy.
– Nie należy dokonywać na własną
rękę jakichkolwiek prób uzupełniania
wodą lub innymi substancjami układu
glikolowego bez wcześniejszego porozumienia się z wykonawcą.
4. Charakterystyka układu sterowania
Automatyka układu solarnego porównuje w pierwszej kolejności temperaturę
kolektorów słonecznych z temperaturą
zbiornika solarnego, jeżeli jest odpowiednia różnica temperatur, automatycznie włącza się pompa w solarnej grupie
pompowej. W procesie podgrzewu ciepłej
wody użytkowej występują dwa źródła
ciepła: instalacja kolektorów słonecznych
oraz konwencjonalne źródło ciepła.
Pierwszym źródłem ciepła jest instalacja kolektorów słonecznych. Ze względu

na zróżnicowanie nasłonecznienia jest to
źródło nieprzewidywalne, jednak o znikomych kosztach eksploatacyjnych, dlatego
jest traktowane priorytetowo. Zimna woda
trafia do dolnej części zbiornika solarnego
gdzie zostaje wstępnie lub wystarczająco
dogrzana przez wężownicę. Ewentualny
niedobór temperatury uzupełniany jest
przez konwencjonalne źródło ciepła.
Dodatkowo pompa w solarnej grupie
pompowej zatrzyma się:
– w przypadku wzrostu temperatury kolektorów słonecznych powyżej wartości 120OC.
– w przypadku wzrostu temperatury
zbiornika wody użytkowej powyżej
wartości 80OC.
– spadku temperatury kolektorów poniżej temperatury minimalnej.
– brak prądu, który zatrzyma pompy solarne.
Gdy taka sytuacja będzie miała miejsce w dzień słoneczny i odbiorniki nie
będą korzystać z energii, temperatura
w kolektorach może wzrosnąć do 120OC.
W przypadku powrotu prądu pompy,
nie wznowią pracy do czasu, gdy temperatura się nie obniży. Z reguły wznowienie
pracy instalacji następuje rankiem następnego dnia.
5. Elementy obsługi
a) Obsługa sterownika
Sterownik G422 jest urządzeniem zaprojektowanym i wykonanym do sterowania instalacją z kolektorami słonecznymi. Produkt wykonano w oparciu
o nowoczesną i niezawodną technologię
mikroprocesorową. Sterownik utrzymany
jest w nowoczesnej stylistyce i jest bardzo
prosty w obsłudze, dzięki zastosowaniu
panelu użytkownika z przejrzystą klawiaturą oraz wyświetlaczem graficznym LCD.
Zaletą sterownika jest rozbudowany pakiet opcji podstawowych, które zapewniają jego szeroką funkcjonalność. Są to:
– Obsługa wielu różnych konfiguracji instalacji,
– Wyświetlany schemat instalacji i animacja pracujących urządzeń,
– Obsługa anody tytanowej montowanej w podgrzewaczach wody,
– Możliwość podłączenia urządzeń pozwalających na monitoring instalacji,
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– Funkcja zabezpieczenia przed uszkodzeniem pompy na skutek braku przepływu,
– Regulacja wydajności pompy kolektorów słonecznych,
– Możliwość sterownia ręcznego wszystkimi urządzeniami podłączonymi do
sterownika,
– Obliczanie mocy chwilowej kolektora
oraz zliczanie energii pozyskanej przez
kolektory,
– Wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
– Pamięć stanu sterownika po odłączeniu napięcia zasilającego,
– Funkcja zabezpieczenia przed zamrożeniem i przegrzaniem kolektorów
słonecznych,
– Możliwość włączenia chłodzenia nocnego oraz funkcji urlopowej,
– Wygaszanie wyświetlacza LCD w celu
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
6. Chłodzenie zbiornika
i ochrona kolektorów
Opcja umożliwia schładzanie podgrzewacza z wodą użytkową poprzez włączenie
pompy kolektorów słonecznych w ustawionym przedziale czasowym obowiązującym
od godziny 0.00 do godziny ustawionej
w parametrze Godzina zakończenia chłodzenia. Opcja schładzania aktywna będzie,
jeżeli opcja chłodzenia jest włączona (Chłodzenie nocne – Tak) oraz temperatura T2
w podgrzewaczu jest wyższa lub równa niż
ustawiony parametr Temperatura włączenia chłodzenia. Chłodzenie będzie aktywne
do momentu ochłodzenia podgrzewacza
do temperatury Temperatura wyłączenia
chłodzenia lub zakończenia aktywnego
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przedziału czasowego. Podczas procesu
chłodzenia kolektorów, działa tylko główna
pompa kolektorowa P. Wszystkie dodatkowe urządzenia podłączone do sterownika
są wyłączone.
W celu włączenia chłodzenia należy:
Funkcja urlopowa powoduje włączenie
opcji chłodzenia nocnego i zabezpieczenia przed przegrzaniem kolektorów.
Aktywna opcja urlopowa sygnalizowana
jest poprzez wyświetlanie ekranu URLOP
na przemian z schematem układu na
głównym ekranie sterownika.
Kolektory słoneczne
Obsługa kolektora ogranicza się do obowiązkowej (wymaganej przez producenta) wymiany płynu solarnego – roztworu
glikolu propylenowego raz na 5 lat. Wymiana musi być wykonana przez wyspecjalizowaną firmę serwisową. Jednokrotna
wymiana jest nieodpłatna w pięcioletnim
okresie gwarancyjnym.
Zbiornik solarny dwuwężownicowy firmy HEVALEX
W wyniku powtarzającego się ogrzewania wody na ściankach zbiornika a przede
wszystkim na wieku kołnierza będzie osadzał się kamień. Osadzanie kamienia jest
naturalne i zależny od twardości wody,
temperatury wody oraz ilości używanej
ciepłej wody. Zasobnik jest chroniony aktywną anodą tytanową (tych anod się nie
wymienia)
Stacja solarna
Stacja solarna zawiera:
– pompę obiegową wymuszającą obieg
płynu solarnego pomiędzy kolektorami i wężownicą zasobnika solarnego,
– separator powietrza do odpowietrzania instalacji solarnej,
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– termometr,
– manometr do sprawdzenia stanu napełnienia instalacji, odbywa się to poprzez sprawdzenie ciśnienia statycznego instalacji, które winno wynosić
1,5-3,5 bar. Pomiar ciśnienia statycznego winien odbywać się przed świtem.
– Grupę bezpieczeństwa służącą do
ochrony przez nadmiernym wzrostem
ciśnienia w instalacji,
– Rotametr do odczytu przepływu w instalacji solarnej.
Trójdrogowy zawór mieszający
W celu zabezpieczenia przed możliwością
poparzenia się użytkowników instalacji
c.w.u, na wyjściu z węzła cieplnego stosuje się mechaniczny termostatyczny zawór
mieszający (bezpiecznik przeciw oparzeniowy), za pomocą, którego określa się
maksymalną dopuszczalną temperaturę
c.w.u. Żądaną temperaturę ustawia się za
pomocą pokrętła w zakresie 35-60°C.
WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU SYSTEMU SOLARNEGO ORAZ AWARIE NALEŻY ZGŁASZAĆ DO SERWISANTA.
tel. 515-155-888
lub na adres
email: serwissitno@solartime.pl
NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU
BĘDZIE ODPŁATNE.
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„Bezmiar teatru” w Gimnazjum w Sitnie

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok
2015 Rokiem Polskiego Teatru, w przekonaniu o jego wyjątkowej historii oraz roli, jaką
odgrywa we współczesnym życiu naszego
kraju” – napisano w uchwale. Na mapie wydarzeń artystycznych Polski, związanych
z jego obchodami, nie mogło więc zabraknąć Sitna. Dlatego czternasta edycja Spotkań Teatralnych przebiegała pod hasłem
„Bezmiar teatru...”. Organizatorzy wyeksponowali w ten sposób nieskończoność teatru i zaprosili aktorskie zespoły gimnazjalne do prezentacji dowolnego repertuaru,
w dowolnej formie.

O XIV Spotkaniach Teatralnych
Gimnazjów Powiatu Zamojskiego
językiem dziewiętnastowiecznej
polszczyzny.
Za pozwoleniem zwierzchności dnia 10
czerwca 2015 r. na deskach teatru Gimnazjum w Sitnie odegrane zostały sztuki:
– Zespół Teatralny „ABe” z Gimnazjum
w Sitańcu: „Zemsta inaczej”,
– „Kameleon” z Gimnazjum w Mirczu:
„w Teatrze świata”, „WHY NOT” z Gimnazjum w Średniem Dużem:
– „Bajki dla potłuczonych”, „EGO” z Publicznego Gimnazjum w Komarowie
Osadzie: „Balladyna”,
– „Szkolny teatr Mundi” z Gimnazjum
Nr V w Zamościu: „Woja płci”,
– Zespół Teatralny Gimnazjum w Sitnie:
„Śluby Panieńskie”.
O XIV Spotkaniach Teatralnych
Gimnazjów Powiatu
Zamojskiego zza kulis.
Przygotowania do Spotkań Teatralnych

rozpoczęły się w maju. Grupa teatralna
Gimnazjum w Sitnie wiele godzin poświęciła na próby przedstawienia. Młodzi aktorzy wiedzą, jak wiele trudu wymaga przygotowanie choćby krótkiego programu
artystycznego. Praktyka prowadzenia koła
teatralnego dowodzi, iż uczniowie biorący
udział w sztuce pozbywają się kompleksów i wzrasta w nich poczucie własnej
wartości. Czują się docenieni, bez względu
na to, jakie mają wyniki w nauce.
Uczniowie pod okiem nauczycieli wykonali afisze wystawianych 10 czerwca sztuk,
przygotowali dekorację, uczestniczyli
w aranżacji kawiarenki dla gości, imitującej garderobę teatralną. W dniu Spotkań
pełnili dyżury w różnych miejscach szkoły,
pomagali występującym zespołom przy
przenoszeniu i ustawianiu rekwizytów, obsługiwali sprzęt nagłaśniający, oprowadzali
gości po budynku. W przebieg imprezy
włączyli się również rodzice gimnazjalistów
oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły.
O XIV Spotkaniach Teatralnych
Gimnazjów Powiatu Zamojskiego
okiem widza i aktora.
Aktor i widz to dwa najistotniejsze składniki,
bez których istnienie teatru nie byłoby możliwe. W bieżącym roku zarówno aktorzy, jak
i widzowie kolejny raz przyjęli zaproszenie
do Gimnazjum w Sitnie. Czternastą edycję
Spotkań Teatralnych Gimnazjów Powiatu
Zamojskiego otworzyła Dyrektor szkoły –
Pani Alicja Monastyrska. Dyrektor powitała
zaproszonych gości: Zastępcę Wójta Gminy
Sitno – Kajetana Protasa, Pracowników Referatu Oświaty, Pracowników Gminy, Panią
Agnieszkę Grzesiuk – Dyrektora Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie, Panią Danutę
Wrotniak – Kierownika Gminnej Publicznej
Biblioteki w Sitnie, Panią Danutę Twardziszewską – Dyrektora Banku Spółdzielczego
o/Sitno, Pana Bogdana Leszczuka – Kierownika LSCDN Oddział w Zamościu, Pana
Lucjana Łuczyszyna, Dyrektorów szkół
naszej Gminy oraz Dyrektorów występujących gimnazjów, Rodziców, Sympatyków

Gimnazjum. Spotkania Teatralne były, jak
co roku ciekawym wydarzeniem, na które
czekaliśmy z niecierpliwością – w imieniu
gimnazjalistów powiedziała Magdalena
Sołoducha.
O XIV Spotkaniach Teatralnych
Gimnazjów Powiatu Zamojskiego
okiem jurorów.
Zmagania konkursowe oceniane były
przez dwa składy sędziowskie: jury główne (Magdalena Cieplechowicz-Buczak,
Barbara Rabiega, Patryk Pawelec) i jury
rówieśników (przedstawiciele wszystkich
występujących zespołów).
Werdykt obu składów jurorskich był jednomyślny i nagrody powędrowały do zespołu
„Kameleon” z Gimnazjum w Mirczu. Dodatkowo jury główne przyznało wyróżnienia dla zespołów aktorskich z gimnazjów:
w Sitańcu, w Komarowie Osadzie, w Sitnie,
w Zamościu – Gimnazjum nr V, w Średniem
Dużem. Wszystkie przedstawienia urzekały
oryginalnością ujęcia tematu tegorocznych
Spotkań, ciekawymi rozwiązaniami scenicznymi i doskonałą grą aktorską.
Honorowy Patronat nad naszą imprezą
sprawował Wójt Gminy Sitno, Pan Marian
Bernat, który ufundował dla wszystkich
grup aktorskich pamiątkowe statuetki.
Dodatkowo występujące zespoły odebrały
nagrody przekazane przez posła na Sejm
RP- Pana Sławomira Zawiślaka. Dzięki sponsorom, każdy aktor otrzymał upominek.
Grałam rolę Klary, a moja koleżanka Agnieszka Jankowska – Anieli. Moja postać to czarny
charakter, ale dobrze czułam się w tej roli. Postać Anieli to przeciwstawieństwo Klary. Gdy
przewodniczący jury wyczytał wyróżnienie
dla naszej szkoły, a potem nasze nazwiska do
nagrody za grę aktorską, zaparło nam dech,
a potem poczułyśmy wielką radość. Nie spodziewałyśmy się tak wielkiego wyróżnienia
– tak o swoich wrażeniach opowiedziała
uczennica Magdalena Wolska.
Koordynator spotkań
Katarzyna Barwińska

