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Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C.K. Norwid

Wszystkim Mieszkańcom i Gościom Gminy Sitno
składamy najserdeczniejsze życzenia, radosnego
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, ciepła i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra.
Niech przy magicznym zapachu świątecznego drzewka
i dźwiękach kolęd przeżyją Państwo piękne
chwile Bożonarodzeniowej bliskości.
Nadchodzący Nowy Rok 2017 niech będzie dla Was
czasem spokoju, spełnienia wszystkich marzeń
oraz optymizmu i satysfakcji.
Wójt Gminy Sitno

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marian Tadeusz Bernat

dr Krzysztof Klikicki

Z ostatnią kartką
kalendarza zerwijcie
wszystkie złe nastroje,
zapomnijcie o wszystkich
nieudanych dniach, przekreślcie
niewarte w pamięci chwile i wejdźcie
w Nowy Rok jak w nowej sukni wchodzi się
na najwspanialszy bal świata.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
redakcja
wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XXVI sesji Rady Gminy VII kadencji odbyły się 30 września 2016 r. Na
sesji Radni podjęli następujące uchwały:
■ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sitno;
■ uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Pożarnictwa i nadanie mu
Statutu;
■ w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy na rok 2016;
■ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej.

■ w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2017 r.;
■ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017;
■ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.;
■ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków

XXVII sesja Rady Gminy odbyła się 28
października 2016 r. Na sesji zostały
podjęte następujące uchwały:
■ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
na 2016 rok;
■ w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok
2017”;
■ zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie i Centrum Kultury w Sitnie;
■ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno

Kolejna XXIX sesja Rady Gminy odbyła
się 2 grudnia 2016 r. Na sesji podjęto
następujące uchwały:
■ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitno;
■ w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sitno, które tworzą wydzielony rachunek
dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia;
■ w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy na rok 2016;
■ w sprawie wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych gminy;
■ w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych
prowadzonych przez inne podmioty niż
Gmina Sitno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Następna XXVIII sesja Rady Gminy miała miejsce 4 listopada 2016 r. Na sesji
Radni podjęli poniższe uchwały:

Opracował: Krzysztof Prokopowicz

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
radości, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz wielu
sukcesów zawodowych w 2017 roku wszystkim
mieszkańcom Gminy Sitno
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W numerze:
GOSPODARKA
I FINANSE GMINY
– Z obrad Rady Gminy Sitno,
– Wykaz inwestycji w 2017 r.

KRONIKA WYDARZEŃ
– Booktalking z Sienkiewiczem
w roli głównej,
– Dzień Nauczyciela,
– Kocha się naprawdę i do końca,
– Perłowy Jubileusz Chóru „Wiarus”,
– Z życia Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu,
– Sospeso – szkatułka 3 D,
– „Żeby Polska była Polską”,
– Konkurs świąteczny rozstrzygnięty,
– Mydlana przygoda z książką w tle,
– Profilaktyka w szkole,
– Odwiedziny specjalnego gościa.

INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
– Kącik z przepisami,
– Cała Polska czyta dzieciom.

Życzy Kajetan Protas
prezes zarządu OG ZOSP RP w Sitnie
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Zamojska”
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Zamojska”
przeprowadziło pierwszy nabór wniosków
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Do Biura LGD wpłynęła następująca liczba
wniosków na zakresy tematyczne:
■ Wsparcie podejmowania i rozwijania
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej – 6
wniosków,
■ Rozwijanie działalności gospodarczej
– 1 wniosek,
■ Wsparcie podmiotów tworzących
nowe miejsca pracy – 3 wnioski,
■ Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni

w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych – 5 wniosków,
■ Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4 wnioski
Jednostki samorządów terytorialnych
w sumie otrzymały dofinansowanie na
kwotę: 1 131 697,87 zł., natomiast przedsiębiorcy – 952 710 zł.
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” planuje w pierwszym kwartale
2017 roku ogłosić kolejny nabór wniosków. Na podejmowanie działalności gospodarczej przewidziane jest 600 000 zł.,
na rozwój działalności gospodarczej bez
konieczności tworzenia miejsc pracy –
50 000 zł, natomiast na rozwój istniejącej
firmy – 900 000 zł. Planowany jest również nabór na działania związane z tury-

styką i rekreacją, gdzie przewidziane jest
390 000 zł oraz na budowę, przebudowę
infrastruktury kulturalnej, na które przeznaczono 944 000 zł. W I kwartale 2017
roku zostanie ogłoszony nabór na działania z zakresu wspierania współpracy
między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą (150 000 zł) oraz projekt grantowy w wysokości 120 000 zł. na
granty związane z organizacją zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców
obszaru LGD. W ramach grantów o dofinansowanie mogą się starać organizacje
społeczne.
Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do
Biura LGD „Ziemia Zamojska” mieszczącego się w Kornelówce 41.

Zarząd oraz Pracownicy Biura
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska

Magdalena Karska
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Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazuję planowany do wykonania na 2017 rok wykaz inwestycji na terenie Gminy Sitno.
Szczegółowe inwestycje dotyczące budżetów publikowane są na stronie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sitno /
www.sitno.bip.net.pl
mgr Marian Tadeusz Bernat
Wójt Gminy Sitno

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XXX/166/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01010
6050
6057
6059
400
40002
6050
600
60016
6050

Treść

Wartość

Rolnictwo i łowiectwo

923 341,05

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

923 341,05

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

36 900,00

Kanalizacja sanitarna w Sitnie Sitno-Stabrów-Jarosławiec Stara Wieś) wniosek o dofinansowanie

36 900,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 859,41

BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO – połączenie ujęć wody

600 859,41

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

285 581,64

BEZAWARYJNA DOSTAWA WODY W GMINIE SITNO – połączenie ujęć wody

285 581,64

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

23 000,00

Dostarczanie wody

23 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 000,00

Budowa wiaty przy hydroforni Sitno (garaż-warsztat)

23 000,00

Transport i łączność

700 874,91

Drogi publiczne gminne

700 874,91

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 874,91

Budowa (przebudowa) chodnika w m. Wólka Horyszowska

24 000,00

Budowa (przebudowa) chodnika w m. Janówka

24 000,00

Budowa (przebudowa) chodnika w m. Kolonia Sitno

34 000,00

Budowa chodnika Stabrów kier. Jarosławiec

33 210,00

Budowa chodnika w m. Czołki

25 000,00

Budowa drogi (asfalt) w m. Boży Dar nr 110710 L

33 232,17

Budowa drogi w m. Cześniki Kol. Dolna nr. 112200 L

26 815,67

Budowa drogi w m. Cześniki nr 110951 L

30 000,00

Budowa drogi w m. Cześniki Kol. Górna nr 110725 L

40 000,00

Budowa drogi w m. Kornelówka Kolonia nr 1100700 L

20 000,00

Budowa drogi w m. Stabrów (Podleśna) nr 110721L

20 000,00

Budowa drogi w Sitnie nr 110702L

48 000,00

Budowa (przebudowa) chodnika w m. Horyszów Stara Kolonia

24 000,00

Budowa (przebudowa) chodnika w m. Cześniki

24 058,66

Opracowanie projektu budowy chodnika w m. Cześniki Kol.Dolna

2 000,00

Przebudowa (remont) chodnika w Sitnie

32 558,41

Przebudowa chodnika w m. Rozdoły

30 000,00

Przebudowa drogi w m. Czołki nr. 116300L

25 000,00

Przebudowa drogi w m. Jarosławiec nr 110772 L

25 000,00

Przebudowa drogi w m. Jarosławiec nr 110381L

40 000,00

Przebudowa drogi w m. Karp nr 116283 L

50 000,00

Przebudowa drogi w m. Stanisławka Podźródła

30 000,00
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Przebudowa dróg w m. Jarosławiec Dolny

40 000,00

Przebudowa nr 116282L drogi w m. Stabrów

20 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

186 499,15

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

186 499,15

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24 000,00

Budowa świetlicy w miejscowości Nowej Kol. Hor. Polski

24 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78 264,35

Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.

78 264,35

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

54 734,80

Przebudowa dachu i remont budynku KGW w Horyszowie Polskim.

54 734,80

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

29 500,00

Zakup gruntu działki w Sitnie

4 500,00

Zakup gruntu (działki) wmiejscowości Boży Dar

25 000,00

Administracja publiczna

12 287,70

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 287,70

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 444,55

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

10 444,55

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 843,15

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

1 843,15

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

70 021,88

Ochotnicze straże pożarne

70 021,88

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

63 079,25

Remont (modernizacja) budynku remizy OSP w Czołkach

16 079,25

Wykonanie dachu w budynku OSP w Jarosławcu Górnym

30 000,00

Wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP w Stabrowie

17 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 942,63

Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Stabrów

6 942,63

Oświata i wychowanie

7 000,00

Szkoły podstawowe

7 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

Zakup kosiarki SP Horyszów Polski

7 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005
6057

6059

90015
6050

90095
6060

26 840,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

9 840,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 364,00

Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika

8 364,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 476,00

Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno fotowoltaika

1 476,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

Projekt oświetlenia ulicznego

10 000,00

Pozostała działalność

7 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

Zakup kosiarki bijakowej

7 000,00
Razem

1 949 864,69
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Booktalking z Sienkiewiczem w roli głównej
Rok 2016 został ogłoszony rokiem
Henryka Sienkiewicza w związku z tym,
Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zorganizowała dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych kilka konkursów,
których tematyka związana była właśnie
z Henrykiem Sienkiewiczem. Jednym z takich konkursów był Booktalking – czyli gawęda o książce Henryka Sienkiewicza.
I etap – powiatowy odbył się 12 października 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. W konkursie tym
wzięły także udział trzy uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim: Kaja Greszta, Martyna
Margol oraz Karolina Martyniuk. W tym
samym dniu odbywały się eliminacje tego
konkursu w powiatach: hrubieszowskim,
biłgorajskim i tomaszowskim.
Do finału Booktalking’u zakwalifikowało się 9 osób ze szkół podstawowych
z czterech wspomnianych powiatów,
w tym dwie uczennice naszej szkoły: Kaja
Greszta i Martyna Margol.
Finał odbył się 9 listopada 2016 roku
w siedzibie biblioteki pedagogicznej,
gdzie zaprezentowali się uczniowie z po-

wiatu zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło
się 16 listopada 2016 roku w Zamojskim
Domu Kultury w Zamościu. Odbiór nagród
przez zwycięzców miał miejsce w trakcie
uroczystych obchodów 80-lecia Biblioteki
Pedagogicznej.
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim ma się czym poszczycić. Uczennica Martyna Margol, prezentują-

ca nowelę„Janko Muzykant” zdobyła II miejsce w konkursie regionalnym, natomiast
uczennica Kaja Greszta, która opowiadała
o noweli „Sachem” otrzymała wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy laureatkom,
które godnie reprezentowały szkołę w Horyszowie Polskim, kolejny raz zdobywając
czołowe miejsca.
Życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu literackich szlaków.
Beata Śniechowska

Dzień Nauczyciela
Kim dzisiaj jest nauczyciel i jaka jest
jego rola w czasach, szerokiego dostępu
do różnych źródeł wiedzy? Czy potrzebny jest ktoś, kto uczy, wskazuje i prowadzi

przez gęstwiny nieodkrytych jeszcze wiadomości? Być może Internet, komputer,
telefon i inne współczesne udogodnienia
pozwalają w dużym stopniu zaspokoić

potrzeby poznawcze młodej osoby, jednak nic i nikt nie zastąpi nauczyciela. Nic
też nie zastąpi słowa wypowiedzianego,
skierowanego bezpośrednio do ucznia.
To nauczyciel wpaja zasady, tłumaczy
regułki, wyjaśnia zjawiska i procesy. To on
wprowadza w świat literatury i historii.
To nauczyciel szuka nowych rozwiązań,
aby potem dostosować je do zmieniającej się rzeczywistości współczesnej szkoły. Pamiętajmy, że nauczyciel to przede
wszystkim powołanie, nie zawód. To pasja
i wiedza przekładająca się na karierę zawodową przyszłych pokoleń.
Niezwykłe oddanie nauczycieli w proces kształcenia młodego pokolenia jest
doceniane przez społeczeństwo, o czym
świadczy m.in. ustanowiony 14 października Dzień Edukacji Narodowej.
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Nauczyciele Zespołu Szkół w Kornelówce swoje święto obchodzili bardzo
przyjemnie biorąc udział w wycieczce do
Muzeum Wsi Lubelskiej oraz do Kozłówki
– siedziby rodu Zamojskich. Słoneczna jesienna pogoda sprzyjała zwiedzaniu i dobremu samopoczuciu. Wszyscy spędzili
czas w miłym towarzystwie, zwiedzając niedalekie, a jednocześnie niezwykle atrakcyjne pod względem historycznym miejsca.
Wyjazd wraz z przerwą na obiad, zakończył
się szczęśliwym powrotem około godziny
19.00. Z pewnością można stwierdzić, iż
był to szczególny sposób celebrowania tak
ważnego przecież dla nas „święta”.
Dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni Szkoły Podstawowej
w: Horyszowie Polskim, Cześnikach, Kolo-

nii Sitno i Kornelówce składają serdeczne
podziękowania Pani Prezes Teresie Twar-

WWW.GMINA.SITNO.PL
dziszewskiej oraz całemu Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy
Sitno i Okolic C. L. za zorganizowanie wycieczki, podczas której jej uczestnicy mieli
możliwość zobaczenia ciekawych miejsc,
a przede wszystkim spędzenia tego czasu
w sposób niezwykle atrakcyjny. Serdecznie dziękujemy, wszystkim dyrektorom,
nauczycielom, pracownikom oświaty oraz
pracownikom administracyjnym szkół
z okazji minionego już Dnia Nauczyciela za ich ofiarność i wkładany codzienny
trud wychowawczy. Składamy serdeczne
życzenia radości z wykonywanej pracy,
wytrwałości oraz nie gasnącej pasji w podejmowaniu coraz to nowych działań. Serdeczne podziękowania składają: Pracownicy Zespołu Szkół w Kornelówce.

„Kocha się naprawdę i do końca...”
14 października 2016 r. w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie miała miejsce
szczególna uroczystość – gminne obchody Jubileuszu 50-lecia wspólnego pożycia
małżeńskiego. Odświętnie udekorowana
sala i stoły oraz obecność par Jubilatów oddawały podniosłą atmosferę tego dnia. Na
uroczystość przybyli także przedstawiciele
rodzin Jubilatów oraz władze samorządowe.
„Minęło 50 lat i więcej od chwili złożenia przysięgi małżeńskiej, przyrzekając sobie wzajemną miłość, wierność, szacunek
i przyjaźń. Czasy w których budowaliście

własny dom nie były łatwe. W ciągu tych
długich lat było na pewno wiele dni radosnych i pięknych, były też smutne i przykre.
Wszystkie te przeżycia – radości i smutki,
troski i obowiązki związały Was jeszcze
bardziej. Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem
świadczycie, że rodzina jest najważniejszą
wartością w życiu człowieka. Życzyć, by
sobie należało, aby wszystkie małżeństwa
były tak dobre jak Wasze”. Tymi słowami
Wójt Gminy Sitno Marian Bernat powitał
pary małżeńskie obchodzące Złote Gody.

WWW.GMINA.SITNO.PL
Przypieczętowaniem prawdy o wzorze
tych małżeństw było nadanie przez Prezydenta RP medali „Za długoletnie pożycie
małżeńskie”. Wręczenia medali, upominków
okolicznościowych oraz kwiatów dokonali:
Wójt Gminy – Marian Bernat, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Klikicki, Skarbnik Gminy – Jolanta Hryciuk oraz Cecylia
Czechyra i Zofia Malinowska pracownice
Urzędu Stanu Cywilnego w Sitnie, składając
Jubilatom serdeczne życzenia.
Następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste sto lat i wznieśli toast
za zdrowie świętujących par. Po części
oficjalnej Jubilaci spotkali się przy kawie,
ciastkach, weselnym torcie i innych słodyczach, by obejrzeć występ młodzieżowego zespołu „Cantare” pod kierunkiem
Jolanty Polskiej oraz powspominać wspólnie spędzone chwile. Dawne melodie
w wykonaniu zespołu „Rytmy” przypomniały dostojnym Jubilatom czasy młodości i oczywiście zachęciły do tańca. Nie
wszystkie pary małżeńskie obchodzące
jubileusz mogły wziąć udział w spotkaniu,
medale oraz okolicznościowe gratulacje
zostały wręczone w domu.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE
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Oto najważniejsi goście tego spotkania,
pary małżeńskie z ponad półwiecznym
i pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim:
Teresa i Tadeusz Piekarscy
Stanisława i Edward Blaszkowie
Teresa i Jan Borowcowie
Maria i Henryk Ciskowie
Salomea i Gustaw Helmanowie
Gustawa i Zygmunt Kapicowie
Anna i Stefan Kulasowie
Bogumiła i Stanisław Sokołowscy
Maria i Wiktor Sokołowscy
Teresa i Edward Witkowscy

Sabina i Ryszard Adamczykowie
Alfreda i Lucjan Bosiakowie
Jadwiga i Gustaw Ciskowie
Barbara i Dionizy Górscy
Jadwiga i Jan Kulawiakowie

WWW.GMINA.SITNO.PL

Bolesława i Jan Samulakowie
Krystyna i Gustaw Sokołowscy
Maria i Mieczysław Stecowie
Zdzisława i Wiesław Suchoccy.
Z. Malinowska

Perłowy Jubileusz Chóru „Wiarus”
„Obcowanie z muzyką i śpiewem niezwykle silnie wpływa na człowieka, uszlachetnia go i uwrażliwia, otwiera
jego serce i umysł, rozwija wyobraźnię. Chór już od ponad 30 lat z wielkim entuzjazmem i pasją popularyzuje
wśród społeczeństwa pieśni patriotyczno-historyczne opiewające dzieje naszego narodu i sławiące męstwo
i hart ducha Polaków walczących na przestrzeni wieków o wolność Ojczyzny...”.

Środa 26 października była dniem
świętowania Jubileuszu 30-lecia Chóru
Wiarus. Do siedziby Centrum Kultury przybyli liczni goście, aby wziąć udział w Koncercie Jubileuszowym. Salę Koncertową
wypełnili dawni chórzyści, przyjaciele,
krewni i znajomi oraz osoby, którym chór
pragnął wyrazić wdzięczność za pomoc
i współpracę. Mieliśmy zaszczyt gościć
m.in. Starostę Zamojskiego – Pana Henryka Mateja; Wójta Gminy Sitno – Pana Mariana Bernata, ks. Tomasza Bazana – proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Horyszowie Polskim, Panią
Monikę Mielko-Remiszewską – prezesa
Polskiego Związku Chóru i Orkiestr w Lu-

blinie, dyrektorów szkół i radnych. Uroczystość otworzyła i powitała gości Pani
Agnieszka Grzesiuk – dyrektor Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Przygotowana przez Pana Tomasza Smoląga prezentacja przypomniała ważne i miłe
chwile w 30-letnich dziejach zespołu oraz
była okazją do wspomnienia dawnych chórzystów, którzy odeszli do wieczności lub też
odeszli z chóru ze względów zdrowotnych
lub rodzinnych. I wreszcie przyszedł czas podziękowań, życzeń i gratulacji składanych na
ręce dyrygent chóru Pani Marii Smoląg oraz
akompaniatora Pana Mirosława Radlińskiego. Kolejnym wyróżnieniem dla chóru był
Złoty Medal wręczony przez Panią Monikę
Mielko-Remiszewską. Złote medale otrzymali również: Pani Maria Smoląg, Halina Martyniuk oraz Pan Mirosław Radliński. Kwiaty
i podziękowania oraz życzenia złożyli chórzystom obecni na uroczystościach zaproszeni
goście i sympatycy chóru. Po części oficjalnej
rozpoczął się uroczysty koncert, w programie którego znalazły się utwory najbardziej
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przez chór cenione i ulubione, a wśród nich
pieśni patriotyczne, pieśni o charakterze
religijnym oraz tzw. lżejsze. Każda z części
koncertu nagradzana była gromkimi bra-

wami. Wszyscy goście zaproszeni zostali na
tort urodzinowy oraz symboliczną lampkę
szampana przy której chór odbierał dalsze
gratulacje. Po części oficjalnej odbyło się
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spotkanie towarzyskie i zabawa przy muzyce
Zespołu „Rytmy”.
Poniżej przedstawiamy pokrótce rys
historyczny Chóru.

Złote Gody – 2010 r.

Skład Chóru „Wiarus” w roku jubileuszowym 30-lecia

Chórzyści, którzy odeszli:
1. Adamczuk Franciszek
2. Adamiec Eugeniusz
3. Dadia Zygmunt
4. Gazda Kazimierz
5. Grad Władysław
6. Herbin Edward
7. Koprowski Czesław
8. Kowal Marcin
9. Łój Seweryn
10. Łygas Wiktor
11. Michoński Czesław
12. Nadolski Antoni
13. Namroży Edmund

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Natoniewski Julian
Pierścionek Jan
Podgórski Tadeusz
Rutkowski Antoni
Seń Roman
Swacha Jan
Swacha Zofia
Szubstarski Adolf
Szuwarski Ryszard
Wałaszyk Adam
Wołk Jan
Wołowik Czesław
Zaciera Wacław

XXX lat

Smoląg Maria – kierownik chóru, dyrygent
Radliński Mirosław – aranżer i akompaniator
SOPRAN
1. Dadia Danuta
2. Gontarz Teresa
3. Juś Krystyna
4. Krzak Halina
5. Marczuk Barbara
6. Myszka Jolanta
7. Namroży Piłat Małgorzata
8. Sagata Noga Małgorzata
9. Samulak Bolesława
10. Seń Winisława
11. Skrzypa Halina
12. Sokołowska Teresa
ALT
1. Bełech Stanisława
2. Grzyb Halina
3. Martyniuk Halina
4. Walewander Romana
TENOR
1. Dumała Ryszard
2. Pachla Edmund

3.
4.
5.
6.

Samulak Jan
Smoląg Edward
Turowski Ernest
Weliwander Jan

W Chórze śpiewali również:
1. Baj Wacław
2. Bernach Teresa
3. Dziuba Stanisława
4. Herbin Krystyna
5. Iwaniec Grażyna
6. Iwaniec Mieczysław
7. Kaszyca Tadeusz
8. Kubina Wanda
9. Nadolska Urszula
10. Pieczykolan Edward
11. Samulak Janina
12. Seń Jan
13. Sokołowska Marianna
14. Wrotniak Danuta

Z kart historii

11 listopada 2013 r.

Chóru

Wiarus
1985-2015

Majówka w Zamościu – 2016 r.

Siedziba Chóru „Wiarus”
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
Sitno 72, 22-424 Sitno, tel. 84 611 23 00

Jubileusz 20-lecia działalności – 05.07.2005 r.

ląg i Mirosława Radlińskiego zaowocował licznymi nagrodami i wyróżnieniami.

W

ażną datą w historii Chóru jest maj 1985 roku, kiedy to ówczesny prezes Zarządu Gminnego Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację, Pan Ryszard Szuwarski zebrał grupę dwunastu panów lubiących śpiewać
i oddał pod opiekę dyrygent Pani Marii Smoląg.
Początkowo próby odbywały się w biurze prezesa Gminnej Spółdzielni, potem pod swoje menadżerskie skrzydła
stale rosnącą grupę artystyczną przyjęła Pani Halina Martyniuk – dyrektor Domu Kultury w Sitnie.

I

nstruktorem i akompaniatorem przez siedem pierwszych lat był Pan Michał Bosak, potem zastąpił go i do
dnia dzisiejszego pełni tę funkcję Pan Mirosław Radliński.

A

rtyści wywodzili się z różnych środowisk. Byli to żołnierze września, I i II Armii Wojska Polskiego, partyzanci Batalionów Chłopskich, Dzieci Zamojszczyzny
i członkowie rodzin kombatanckich. W chwili obecnej
trzon chóru stanowią emeryci i renciści, którzy do swojego grona przyjmują również młodsze koleżanki i kolegów. Aby wstąpić do chóru nie trzeba znać nut, nie trzeba
posiadać doświadczenia wokalnego (to doświadczenie
przychodzi po systematycznym uczęszczaniu na próby).
Należy posiadać jedynie słuch muzyczny i chęci śpiewania
w chórze.

Sitno 2015 r.

R

epertuar Chóru to pieśni partyzanckie, żołnierskie,
patriotyczne i religijne. Dzięki takiej różnorodności
repertuarowej Chór staje w szranki rozmaitych festiwali,
konkursów śpiewaczych, bierze czynny udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych jakie odbywają się
na terenie gminy i poza jej granicami. Chór zdobył sobie zasłużoną renomę. Każdy występ jest przyjmowany
z ogromną sympatią i aplauzem o czym świadczą częste
owację na stojąco. Toteż z przyjemnością koncertują podczas obchodów świąt i rocznic, dla pacjentów zamojskiego szpitala, w ośrodkach kultury, szkołach i kościołach. Są
prawdziwą wizytówką gminy.

U

miłowanie śpiewu i muzyki powoduje, że Wszyscy
chętnie przychodzą na próby podczas których panuje
atmosfera rodzinnych spotkań. Nikt więc nie przychodzi
tu za karę, ale z ogromną przyjemnością. Obecnie jest to
chór mieszany, liczący 24 osoby.

Oto niektóre z nich:
Rok 2002 – I miejsce na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym
Rok 2004 – I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni
Partyzanckiej i Żołnierskiej w Uchaniach
Rok 2005 – II miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni
Partyzanckiej i Żołnierskiej w Uchaniach
Rok 2006 – II miejsce w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie
Rok 2007 – srebrny różaniec w Górecku Kościelnym
Rok 2007 – III miejsce w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie
Rok 2009 – wyróżnienie w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie
Rok 2013 – nagroda w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie oraz nominacja do
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego „Warka 2014”
Rok 2014 – II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego
w Pionkach
Rok 2015 – II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni-Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego
w Pionkach.

S

ukcesy zespołu są wynikiem systematycznej pracy, dobrej współpracy, zaangażowania w zajęcia i możliwości prezentacji repertuaru szerokiej publiczności. Daje to
chórzystom wiele satysfakcji, osoby czują się potrzebne
w środowisku, doceniane i zauważone. 30-letni okres
występów pod artystycznym kierownictwem Marii Smo-

Występ chóru Wiarus w Osuchach – 22.06.1986 r.

8 Jesienny Przegląd Tworczości Artystycznej Seniorów
– Hrubieszów 2007 r.
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Kalendarium Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
W dniu 9 października br. na Rynku Wielkim w Zamościu odbył się I Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od
GMO. Głównym celem festynu była
promocja zdrowej oraz nieprzetworzonej żywności, wyprodukowanej
przez lokalnych producentów. Festyn
miał charakter społeczno-kulturalny,
dlatego w tym dniu nie mogło zabraknąć naszych muzyków. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą Pana
Ryszarda Gryciaka wystąpiła z koncertem prezentując zgromadzonym swój
bogaty repertuar.

Wszystkich chętnych, którzy
chcieli spędzić przedostatnią sobotę
listopada (19.XI) na wesołej zabawie,
Centrum Kultury zaprosiło do swojej
siedziby. Biletem wstępu był dobry
humor i tzw. „koszyczek” wypełniony
jedzeniem i piciem. Zabawa odbyła
się przy muzyce na żywo, którą serwował niezawodny Zespół „Rytmy”. Tańce
trwały do świtu, wspomnienia pozostały jeszcze dłużej.

Gratulacje
dla Wiktorii!
Do finału konkursu przedmiotowego
z języka polskiego organizowanego przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty zakwalifikowała się Wiktoria Adamczuk z klasy VI a.
Wiktorię przygotowywała Pani Joanna
Szajewska. Serdecznie gratulujemy i życzymy równie dobrego rezultatu w finale.

Brawo piłkarze !!!

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu zdobyła I miejsce w powiatowym
turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”. Wiosną chłopcy
będą startować w turnieju wojewódzkim.

Trzymamy kciuki za dalsze zwycięstwa!. Skład drużyny: Marcin Waśko,
Marcel Bosowski, Dawid Łuczak, Kamil
Maksymowicz, Konrad Iwaniec, Karol
Grabik, Szymon Giziński, Norbert Greszta
i Aleksander Karwat. Uczniów trenował
Pan Zbigniew Pająk.
Gratulujemy!

Prezent dla najmłodszych!
Szkołę naszą odwiedził Pan Krzysztof Gałaszkiewicz dyrektor regionalnego
oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie. Przeka-

zał dzieciom z oddziałów przedszkolnych
wspaniały mikołajkowy prezent. Dzieci
otrzymały zestawy zabawek, gier edukacyjnych i książek. Serdecznie dziękujemy :)
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Ślubowania i pasowania nadszedł czas!
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Do społeczności przedszkolnej przyjęliśmy
grupę Biedroneczek, a do szkolnej klasę I a.

Koło CARITAS
Dzieci ze Szkolnego Koła Caritas bardzo chętnie włączają się w akcje na rzecz
potrzebujących np.: „Tak pomagam”, „Dar
serca” oraz wiele innych. Ich praca została

doceniona przez koordynatorów Caritas
i Koło zostało wyróżnione za działalność
charytatywną.
Tak trzymać!

Program „Czyste powietrze wokół nas”

Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych
uczestniczyły w VIII edycji programu „Czyste powietrze wokół nas”, który realizowany był we współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu.
Program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości
dymu tytoniowego. Przedszkolaki poznały sposoby radzenia sobie z sytuacjami,

w których są narażone na szkodliwe dla
nich zwyczaje osób palących. Spośród 72
szkół biorących udział w programie nasza
szkoła została wyróżniona przez organizatorów. Koordynatorka programu Pani
Anna Brzozowska-Ciężki została zaproszona na konferencję dla nauczycieli, gdzie
omówiła sposób realizacji programu w naszej szkole.

Innowacje
pedagogiczne
W tym roku szkolnym w naszej szkole
realizowane są dwie innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty – „Programowanie
w programie Baltie”, której autorem jest
Pan Marcin Margol i „Smacznie, zdrowo
i kolorowo” – autorkami są Panie Alina
Szewczuk i Dorota Wilgos.
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SOSPESO – Szkatułka 3D
przygody tworzenia ciekawych rzeczy
w sposób łatwy i możliwy do wykonania w warunkach domowych. Technika
Sospeso to technika, w której stosuje się
specjalną transparentną termofolię do
tworzenia dekoracji trójwymiarowych
naklejając na nią serwetki, papier ryżowy, papier klasyczny, a także tkaniny.
Autorką i „twórczynią” tej techniki jest
Włoszka Monica Allegro.
Sospeso ta egzotyczna nazwa kryje
w sobie niezwykłą technikę tworzenia
przestrzennych dekoracji, która wśród
technik decoupage wyróżnia się ogromną
plastycznością i doskonałym efektem końcowym, o czym mogły przekonać się Panie
biorące udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Agatę Piwko 7 listopada
w Centrum Kultury z Biblioteką.
Były to już kolejne warsztaty plastyczne podczas, których Pani Agata zaprosiła uczestniczki do wspólnej

„Żeby Polska była Polską”

11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Dzień
ten wieńczy ponad wiekowe dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania nie-

podległości. Od kilku lat w Gminie Sitno
mają miejsce gminne obchody Święta
Niepodległości. W dniu 11 listopada na
parkingu obok szkoły w Jarosławcu zebrali
się uczestnicy uroczystości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, instytucji, organizacji, strażacy,
młodzież szkolna, mieszkańcy.
Gminne obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczął Wójt Gminy Sitno Marian Bernat, który
powitał wszystkich zebranych.
Mszę Świętą, w intencji Ojczyzny,
w Kościele pod Wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Jarosławcu celebrował

ksiądz proboszcz Krzysztof Portka w asyście księży z sąsiednich parafii z terenu
gminy Sitno. W wygłoszonej homilii Ks.
Krzysztof odwołał się do listopadowych
wydarzeń i wyraził szacunek dla dokonań
minionych pokoleń. Uroczysty charakter
Mszy podkreśliła także obecność pocztów sztandarowych szkół naszej gminy,
pocztów sztandarowych Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz poczty sztandarowe
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Związku Kombatantów i byłych więźniów
politycznych. Następnie w uroczystym
przemarszu na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, pocztami sztandarowymi oraz
uczestnikami w/w Obchodów udaliśmy
się do Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu.
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łę. Przekazywane treści były przeplatane
patriotycznymi pieśniami w wykonaniu
chóru szkolnego pod opieką Pani Beaty
Korgi oraz recytacjami wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil. Wiersze o tematyce
patriotycznej recytowali uczniowie klas:
dzili: Przewodnicząca Gimnazjum: Martyna Miszczuk i Adrian Góra.
Uroczystość uświetniły także występy
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sitna.
Zwieńczeniem uroczystości był występ chóru Wiarus oraz chóru Kornelki.
Opracowała Pani Marta Szykuła
– Nauczyciel Gimnazjum w Jarosławcu.

Po odtworzeniu „Mazurka Dąbrowskiego” rys historyczny dziejów naszego
kraju przybliżył przewodniczący Rady
Gminy Pan Krzysztof Klikicki.
Następnie przedstawiony został
montaż słowno-muzyczny wykonany
przez uczniów gimnazjum przygotowany
przez Panią Edytę Sałapat i Martę Szyku-

pierwszej – Krzysztof Komarnicki, oraz
trzecich: Weronika Bogucka, Damian Dybek, Roksana Fedzioryna, Karolina Głuch,
Joanna Gaca, Angelika Gałkowska, Wiktoria Hejzner, Sebastian Kantor, Wiktoria
Koniec, Kamila Kucharska, Paulina Mazurek, Jakub Olech, Weronika Surmacz, Alicja
Rząd, Zuzanna Rząd. Uroczystość prowa-
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Konkurs świąteczny rozstrzygnięty

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska
było organizatorem Konkursu na Potrawę
Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy.
W środę (14.12.2016 r.) w Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie odbył się ostatni II etap
konkursu, do którego zakwalifikowało się 9
organizacji działających na obszarze LGD.
Komisja konkursowa w składzie: Agata Piwko – artysta plastyk, Zdzisława Cyc – PHU
Dreams oraz Anna Król – członek Zarządu
oceniała pomysłowość w wykorzystaniu
lokalnych tradycji związanych z rękodziełem oraz umiejętności kulinarne. Niekwestionowanym zwycięzcą Konkursu zostało
Koło Kobiet Aktywnych ze Skierbieszowa,
II miejsce zajęło Stowarzyszenie „Pro Nobis”,
laureatem III miejsca było KGW Sadowianki.
Z Gminy Sitno wyróżnienia otrzymały
dwie organizacje Koło Gospodyń Wiejskich
z Kornelówki w składzie: Bogumiła Dziuba,
Kazimiera Pieńkosz oraz Marzena Kozyra
oraz Koło Gospodyń Wiejskich Jarosławiec
Dolny reprezentowany przez Państwo Redeł. Przygotowując potrawę konkursową
obydwie organizacje postawiły na kaczkę.
Panie z Kornelówki przyrządziły przepyszną kaczkę pieczoną z jabłkami i pomarańczami natomiast KGW Jarosławiec Dolny
przygotował udka kacze w sosie miodowo-piernikowym podane z kluseczkami.
Dominika Witkowska
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Mydlana przygoda z książką w tle

tów kosmetycznych oraz barwników, aby
nasze mydełka ładnie pachniały i cieszyły
oko kolorami. Potrzebujemy również kilku form. Możemy kupić gotowe foremki
albo kreatywnie wykorzystać to, co mamy
W dniach 15-18 listopada w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie zorganizowano lekcje biblioteczne dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Jarosławcu.
W spotkaniach wzięło udział 86 dzieci.
Przedszkolaki z grupy „Słoneczka”, „Żabki”,
„Krasnoludki” i „Smerfy” z wielką radością
zapoznały się z magicznym dla nich miej-

bez głośnego czytania. Dzieci wysłuchały
nst. bajek: „Wesołe przygody zimowego
bałwanka”, „Dary świętego Mikołaja” „Legenda o Zabłockim”. Wszystkim dzieciom
bardzo spodobały się kolorowe i bogato
ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i komentowały oglądane obrazki. „Legenda o Zabłockim” stała się tematem do
w domu. Domowa produkcja mydełek
zapachowych to nie tylko dobra zabawa.
Przygotowane w ten sposób mydełka możemy np. wykorzystać do dekoracji łazienki lub dać na prezent. Mydełka własnej
roboty można również po prostu... wykorzystać do codziennej higieny. Na koniec
zajęć każde dziecko otrzymało „certyfikat
ukończenia kursu tworzenia mydełek”
i słodkiego lizaka.

scem jakim jest biblioteka. Kilkoro z nich
było wcześniej w bibliotece ze swoimi
rodzicami bądź starszym rodzeństwem,
ale dla zdecydowanej większości była to
pierwsza wizyta wśród tylu książek. Dzieci
miały możliwość przejść między regałami i obejrzeć księgozbiór dla dzieci. Dowiedziały się, jakie rodzaje książek mamy
w bibliotece, jak stać się jej czytelnikiem
i jak należy szanować książki i dbać o nie.
Spotkanie w bibliotece nie mogło obyć się

dalszych zajęć, a mianowicie każde dziecko mogło „wyprodukować” własne mydło
i przekonać się, że kolorowe, pachnące
mydełka o bajecznych kształtach możemy
wraz z rodzicami zrobić w domu. Do ich
produkcji najważniejszym surowcem jest
tzw. baza glicerynowa, z której formujemy
mydełka. Przyda się również kilka aroma-

18

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

Warsztaty artystyczne – szkatułka 3D sospeso
objętego Programem Rozwoju Obszarów
wiejskich na lata 2014-2020.
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Pani dyrektor Agnieszce

Grzesiuk oraz pracownikom Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie za miłą współpracę i pomoc w realizacji warsztatów.
Dominika Witkowska

W dniu 23 listopada w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego, pierwsze
z trzech realizowanych w ramach cyklu
warsztatów artystycznych „Warsztaty artystyczne –3D sospeso”. Uczestniczki warsztatów, pod czujnym okiem fachowca, Pani
Agaty Piwko, tworzyły piękne szkatułki
wspomnianą metodą artystyczną. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska, zajęcia realizowanie były w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
dla Ziemi Zamojskiej na lata 2015-2023,
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER

„Profilaktyka
w szkole”

1 grudnia 2016 r., w dniu obchodów
Światowego Dnia Walki z AIDS w gimnazjum w Sitnie odbył się uroczysty apel
szkolny poświęcony zagadnieniom związanym z profilaktyką uzależnień.
Uczniowie przygotowali prezentacje
multimedialne, których treści świadczyły
o tym że „warto obalać mity na temat wirusa
HIV i choroby AIDS, znać drogi zakażenia wirusem i w rezultacie być odpowiedzialnym za
swoje zachowanie wobec siebie i drugiej osoby”
Problem uzależnień wśród młodzieży jest niezwykle trudny. Spożywanie
środków psychoaktywnych związane jest
z ryzykiem występowania szkód zdrowotnych, a także przyczynia się do nasilania
zachowań antyspołecznych, osłabia hamulce społeczne, nasila agresję, powoduje najczęściej absencję szkolną, nieprawidłową realizację obowiązku szkolnego
oraz konflikty z rówieśnikami, rodzicami

i nauczycielami. Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po
używki, należy zwiększać świadomość
dzieci i młodzieży na temat konsekwencji
stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia.

Uczniowie Gimnazjum podjęli różnorodne działania związane z profilaktyką
uzależnień, które zostały zaprezentowane
na apelu w formie: międzyklasowego konkursu wiedzy z zakresu profilaktyki, wystawy prac plastycznych, prezentacji multimedialnych obrazujących profilaktykę: AIDS,
nikotynową, alkoholową, narkotykową.
Wszyscy uczniowie którzy podjęli
działania związane z profilaktyką uzależnień poprzez przygotowanie prezentacji,
plakatów, udział w konkursie wiedzy, zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.
Alicja Tarnowska
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„Pokonajmy nowotwory krwi” Fundacji DKMS

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór
krwi. Dla wielu osób jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od
Dawcy niespokrewnionego. Cały czas są
w Polsce osoby, dla których nie znaleziono
Dawcy wśród 27 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.
Działania prowadzone w Gimnazjum
miały charakter edukacyjno-informacyjny poprzez przygotowanie gazetek te-

matycznych oraz przeprowadzenie zajęć
warsztatowych. Uczniowie zdobyli podstawową wiedzę dotyczącą dawstwa szpiku i procedur stosowanych przez Fundację
DKMS, „kto może zostać potencjalnym dawcą?, jak pobierane są komórki macierzyste?”.
Ważną częścią szerzenia idei dawstwa szpiku, jest edukacja, która pozwoli
uczniom zdobyć rzetelną wiedzę, zwiększającą ich świadomość dotyczącą dawstwa szpiku.
W dniu 2 grudnia 2016 r. podczas uroczystej gali będącej wynikiem wspólnej
akcji edukacyjno-informacyjnej Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji DKMS,
która odbyła się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Gimnazjum
w Sitnie otrzymało Certyfikat „Lubelskiej Szkoły z Życiem” za aktywne budowanie świadomości środowiska szkolnego
w zakresie walki z nowotworami krwi oraz
powiększenie bazy potencjalnych Daw-

ców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Koordynator programu
Alicja Tarnowska

Kiermasz świąteczny

Tradycyjnie jak co roku Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie zorganizowało kiermasz świąteczny dla mieszkańców Gminy Sitno. Jeśli ktoś szukał oryginalnych upo-

minków dla najbliższych
pod gwiazdkę lub chciał
ustroić dom świątecznymi
ozdobami i dekoracjami,
stroikami, choinkami, kupić ręcznie robione bombki
powinien być 15 grudnia br.
w Centrum. Na kiermaszu
swe wyroby prezentowały
Panie: E. Dudek, B. Olszewska oraz Przedszkole Samorządowe w Sitnie.

Kiszenie
kapusty
W dniu 26 października br. w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu odbyła się
prelekcja na temat kiszenia kapusty. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Jarosławcu
Górnym zaprezentowały wszystkim dzieciom z Oddziałów Przedszkolnych krok po
kroku cały proces przetwórczy.
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Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom 20 minut dziennie codziennie. Wspólne czytanie bowiem jest mądrą formą kontaktu z dzieckiem
i doskonałą metodą wychowawczą.

Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”

Bajka o wigilijnej gwiazdce
Była sobie mała, wigilijna gwiazdka. Co
roku w ten jedyny wieczór wychodziła na
niebo i rozbłyskiwała, jak tylko potrafiła
najpiękniej. Ale potem, przez dwanaście
długich miesięcy musiała czekać, aż znowu
przyjdzie wigilia Bożego Narodzenia. Mała
gwiazdka wcale nie była z tego zadowolona. Często użalała się nad swoim losem:
– Dlaczego mogę pokazywać się ludziom
tylko raz w roku? To naprawdę niesprawiedliwe! Tak bardzo chciałabym być kimś
innym...
Pewnego razu, gdy stary, poczciwy księżyc
rozgościł się na niebie, mała gwiazdka rozpoczęła swoje narzekania.
– Jaki ty jesteś szczęśliwy, że zawsze
o zmierzchu zwiastujesz nadejście nocy!...
– chlipała.
Sędziwy staruszek uśmiechał się leciutko
i pobłażliwie kiwał głową.
– Powiedz mi, w taki razie, kim chciałabyś
być, moja mała przyjaciółko? – zapytał nagle.
Gwiazdka wzruszyła ramionami. Nad tym
nigdy się nie zastanawiała. Wtem, tuż
obok niej, zawirował, zamigotał i poleciał
w dół płatek śniegu.
– Już wiem! – klasnęła w dłonie wigilijna
gwiazdka – Chciałabym być śnieżynką!
Pomyśl tylko, kochany księżycu, jakby
to było wspaniale tańczyć w powietrzu,
być leciutka niczym mgiełka, wirować na
wietrze i lecieć hen, przed siebie, w daleki
świat!
Księżyc zastanowił się chwilkę, a potem
zwrócił się do gwiazdki:
– Usiądź na moim błyszczącym rogu. Zaraz
sama się przekonasz, czy gwiazdki śniegu
są naprawdę szczęśliwe...
I poszybowali w dół.
Rzeczywiście, spadające płatki śniegu wyglądały wspaniale! Pchane jakąś nieznaną
siłą, odbijały się od siebie, omijały, krążyły,
wznosiły w górę, opadały, a w końcu spadały na ziemię i ..... już nie były pięknymi
gwiazdkami. Przejeżdżające samochody
rozpryskiwały na boki mokre grudy brudnego, czarnego śniegu. Jakiś przecho-

dzień brnąc po kostki w szarej mazi, ze
złością narzekał:
– Fe, jaka okropna kasza!
Wigilijna gwiazdka skrzywiła się z niesmakiem. Księżyc uśmiechnął się i zapytał:
– Czy nadal pragniesz być śnieżynką?
– Nie! – gwałtownie zaprzeczyła gwiazdeczka – One wcale nie są szczęśliwe! Taki
smutny los czeka każdą z nich. Już za nic
w świecie nie chcę być płatkiem śniegu!
Chciałabym być na przykład... na przykład...
Gwiazdka przymrużyła oczka i rozglądała
się wokoło, jakby czegoś szukała. Nagle
jej wzrok padł na błyszczące w oddali fabryczne światełko.
– Ojej! – krzyknęła – Księżycu, zobacz, tam
jest coś ciekawego! Tak pięknie błyszczy!
Polećmy tam na chwilę, proszę....
Księżyc bez słów spełnił życzenie swojej przyjaciółki. Wkrótce przez maleńkie
okienko zaglądali do wnętrza fabryki.
Człowiek w specjalnej masce, chroniącej
jego oczy, spawał żelazną konstrukcję.
Tysiące maleńkich iskierek wytryskiwało
spod rąk spawacza.
– Ach... – rozmarzyła się wigilijna gwiazdka – Jakie piękne, maleńkie gwiazdeczki!
Chciałabym być jedną z nich...
Tymczasem kolorowe ogniki szybowały
w górę, początkowo splątane ze sobą, potem rozpryskiwały się na złociste drobinki, pokrzykiwały coś do siebie, migotały
jeszcze przez chwilę i nagle.... znikały. Zupełnie jakby rozpływały się w powietrzu!
Księżyc nie zdążył jeszcze o nic zapytać,
gdy wigilijna gwiazdka krzyknęła:
– Nie, księżycu, już nic nie mów! Wcale nie
chcę być jedną z tych gwiazdeczek!
– Tak też myślałem. – stwierdził spokojnie
księżyc. I znowu poszybowali w górę.
– Właściwie, to sama dokładnie nie wiem,
kim chciałabym być... – zmartwiła się
gwiazdka.
Właśnie przelatywali nad osiedlem domków jednorodzinnych. Mimo, że było już
późno, okna wszystkich domów jaśniały
w mroku jaskrawymi światełkami. Księ-
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życ zbliżył się do jednego z okien tak,
aby jego towarzyszka mogła zajrzeć do
środka. Mała wigilijna gwiazdka aż buźkę
otworzyła ze zdumienia. W kącie pokoju
stało ogromne, zielone drzewko. Wśród
jego gałązek czerwieniły się czapeczki
krasnoludków, błyszczały pękate bombki,
szeleściły kolorowe cukierki. Porozrzucana wata sprawiała wrażenie, że drzewko
okryte jest śniegową kołderką. Ale to, co
najbardziej urzekło naszą gwiazdkę, znajdowało się na samym jego wierzchołku.
Była to duża, błyszcząca, złocista gwiazda.
Pyszniła się swym blaskiem, spoglądając
na wszystko i wszystkich z góry.
– Już wiem, już wiem! – zapiszczała wigilijna gwiazdka – Księżycu, już wiem, kim
naprawdę chciałabym być! Och, gdybym
mogła być tą piękną, błyszczącą ozdobą
na szczycie choinki! Każdy mógłby mnie
oglądać i podziwiać. Jakże byłabym wtedy
szczęśliwa...
Ledwie powiedziała te słowa, do pokoju
wbiegła gromadka dzieci. Dwie dziewczynki z jasnymi lokami rozrzuconymi na
ramiona podskakiwały wesoło, starszy od
nich chłopiec z bujną, kruczą czupryną
starał się je wyprzedzić, a na samym końcu
dreptał ledwie jeszcze trzymający się na
nogach berbeć. Popychając się nawzajem
i śmiejąc podbiegły w stronę okna. Księżyc
i gwiazdka gwałtownie unieśli się w górę.
– Mamo, tato! – usłyszeli nagle cieniutki głosik jednej z dziewczynek – Już jest!
Nareszcie jest! Wigilijna gwiazdka świeci,
pora zaczynać!
Dzieci z radością wskazywały na migoczącą na niebie gwiazdeczkę, podskakiwały
z uciechy i przekomarzały, kto pierwszy ją
zauważył. Do pokoju weszła kobieta, fartuchem ocierała mokre ręce. Na choince
rozbłysły różnokolorowe lampki. Kobieta
zerknęła przez okno.
– Rzeczywiście. – uśmiechnęła się – To wigilijna gwiazdka. Siadamy do stołu!
Księżyc i wigilijna gwiazdka długo jeszcze
wpatrywali się w okno. Widzieli, jak matka
i ojciec dzielą się ze swymi dziećmi opłatkiem jak składają sobie życzenia, wyciągają spod choinki prezenty. Długo jeszcze
brzmiały im w uszach słowa głośno śpiewanej kolędy: „Lulajże, Jezuniu”.
– Wiesz, księżycu... – szepnęła w końcu
gwiazdka – Zmieniłam zdanie. Już nie
chcę być kimś innym. Pragnę być wigilijną
gwiazdką, która zwiastuje ludziom radosną nowinę. Mój czas już się kończy, ale za
rok pojawię się znowu...
Poczciwy księżyc nic nie powiedział, tylko
z uśmiechem pokiwał swoją starą, sędziwą
głową.
Autor: Elżbieta Janikowska
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Kącik z przepisami

Ryba w curry

1kg filetów ryby np.: mintaj, dorsz,
miruna usmażyć w cieście

Ciasto:

4 jajka
4 łyżeczki mąki ziemniaczanej
4 łyżki mąki pszennej
½ łyżeczki proszku do pieczenia
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.

Sos curry

Składniki:
5 marchewek
6 ząbków czosnku
1 puszka ananasa
1 litrowy słoik papryki marynowanej
2 łyżki curry
12 łyżek cukru
5 łyżek octu winnego
6 łyżek sosu sojowego
1 łyżka mąki ziemniaczanej

Karp babci Gieni

Marchewki zetrzeć na tarce jarzynowej i podsmażyć na oleju, dodać rozgnieciony czosnek,
ananasa pokrojonego w paski, paprykę w paski, curry, cukier, ocet winny, sos sojowy, dusić
wszystko do połączenia smaków. Zagęścić mąką rozpuszczoną w niewielkiej ilości syropu z ananasa. Układać warstwami przestudzoną rybę i sos. Najlepiej smakuje następnego
dnia.
Karpia oskrobać, wypatroszyć, umyć, skropić sokiem z połowy cytryny, posolić i odłożyć na
godzinę w chłodne miejsce. Następnie osuszyć ręcznikiem papierowym do środka włożyć
pokrojone bakalie – orzechy, rodzynki, żurawinę, płatki migdałowe i spiąć wykałaczkami.
Tak przyrządzoną rybę układamy na blasze, nacinamy skórę w poprzeczne pasy. W nacięcia włożyć połówki krążków cytryny. Posypać płatkami migdałów i obłożyć koprem.
Wstawić do gorącego piekarnika – 160OC z termoobiegiem. Piec około 50 min.
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Gęś

po staropolsku

pieczona w kiszonej
kapuście ze śliwkami
i czerwonym winem
Składniki:

1 gęś
1 kg kiszonej kapusty
2 garści suszonych śliwek
kminek

Marynata:

½ szklanki wody
1 szklanka czerwonego półwytrawnego
wina
1 cebula
otarta skórka i sok z cytryny
szczypta cukru
½ łyżeczki tymianku
2-3 goździki
1 liść laurowy
3 ziarka ziela angielskiego
5 ziarek pieprzu
szczypta imbiru
sól
pieprz
1 łyżka majeranku

Przygotowanie:

Składniki marynaty połączyć i zagotować. Wyczyszczoną gęś dokładnie nasmarować marynatą (także wewnątrz) – odstawić w chłodne miejsce. Marynować 3-4 dni.
Kapustę kiszoną płuczemy, odcedzamy i przekładamy do brytfanny. Dodajemy do kapusty kminek, śliwki i mieszamy. Na tak przygotowaną kapustę przekładamy gęś i polewamy
częścią marynaty (ok. 2 chochelki). Przykrywamy brytfannę.
Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180ºC, polewając od czasu do czasu pozostałą marynatą. Przekręcać gęś co ok. 45 min. (czas pieczenia zależy od wielkości gęsi – 1 kg pieczemy ok. 1 godz.).
W/w przepisy wygrały w konkursie na najsmaczniejszą potrawę podczas konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” w dniu 14
grudnia 2016 r . Dziękujemy organizatorom za możliwość publikacji.

Witaminowe Mikołajki
Gimnazjum w Sitnie
aktywnie propaguje zdrowy styl życia. W tym roku
w ramach profilaktyki walki
z otyłością nasi uczniowie
zamiast słodkości dostali
witaminowe niespodzianki.
6 grudnia Mikołaj w wersji
usportowionej w towarzystwie Śnieżynek rozdawał
wszystkim grzecznym gimnazjalistom owoce i zachęcał do aktywnego spędzania
czasu wolnego.
Dlaczego kosz jest pusty...?, bo grzeczni gimnazjaliści odebrali już prezenty,
a na niegrzecznych wciąż
czekają rózgi!...:)
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Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje piętno,
które przypomina nam stale jacy jesteśmy wobec niej bezsilni.
Wyrazy szczerego współczucia i żalu
Rodzinie i Najbliższym zmarłego

Śp. Adama Ćwikły
składają:
Wójt i pracownicy Centrum Kultury z Biblioteką
oraz koledzy i koleżanki z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Łygas Marianna
Kleban Lech
Tukiendorf Ewa
Grzesiuk Wawrzyniec
Skrzypa Paulina
Karolewska Maria
Kierepa Marian
Kardasz Janina
Wójcik Kazimiera
Wójtowicz Alicja
Ćwikła Adam

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lat 77, zmarła 21.09.2016 r.
lat 58, zmarł 21.09.2016 r.
lat 68, zmarła 29.09.2016 r.
lat 81, zmarł 02.10.2016 r.
lat 86, zmarła 10.10.2016 r.
lat 81, zmarła 23.10.2016 r.
lat 81, zmarł 30.10.2016 r.
lat 95, zmarła 8.11.2016 r.
lat 77, zmarła 09.11.2016 r.
lat 55, zmarła 11.11.2016 r.
lat 19, zmarł 01.12.2016 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

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

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

Adam Ćwikła
urodził się 13 października 1997 r. w Zamościu.
Od 1 czerwca 2007 r. grał w Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej w Sitnie. Uczeń Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Zamościu. Koncertował
w różnego rodzaju uroczystościach gminnych,
jak również na terenie powiatu zamojskiego
uświetniając uroczystości kościelne oraz
różne imprezy kulturalno-rozrywkowe.
Zmarł nagle 1 grudnia 2016 r.
został pochowany na cmentarzu
w Horyszowie Polskim.
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Odwiedziny specjalnego gościa

dzieciom „Uroczyste dyplomy grzeczności” podpisane przez Świętego oraz Jego
głównego pomocnika do spraw grzeczności elfa Grzecznosława. Obiecał, że za rok
o tej samej porze przybędzie z dużym workiem prezentów i obdaruje nimi wszystkie
dzieci, które będą na niego czekały.
Pewnego grudniowego dnia, spełniają
się najskrytsze marzenia wszystkich dzieci. Sobota 10 grudnia był właśnie takim
szczególnym dniem dla wszystkich dzieci,
które przybyły do Centrum Kultury w Sitnie. We własnej osobie przybył do nich
Św. Mikołaj. Radości było co niemiara, tym
bardziej, że okazało się, że wszystkie były
grzeczne i wszystkie zasłużyły na prezenty
od Świętego. Mikołaj musiał obdarować
70 milusińskich z terenu gminy, nic więc
dziwnego, że potrzebował pomocy Śnieżynki. Wręczył też wszystkim grzecznym

