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Kultywowanie tradycji
IV miejsce – Wiktoria Rusak,
V miejsce – Wiktoria Łukaszyk.
Następnie zorganizowaliśmy kiermasz
wielkanocny, który od lat cieszy się dużym
powodzeniem wśród mieszkańców. Przepiękne pisanki, kraszanki, drapanki, stroiki,
palmy oraz kartki świąteczne zachwycały
swoim urokiem i zachęcały do kupienia.
Swoje dzieła sprzedawały twórczynie
ludowe, panie z KGW, wychowankowie
SOSW z Zamościa oraz przedszkolaki z Sitna. Ostatnią z naszych propozycji były
warsztaty robienia palm z wykorzystaniem bazi, bukszpanu, trzciny, tui, barwinku oraz jak nakazuje tradycja samodzielnie
wykonanych kwiatów z krepiny.
Joanna Dziuba

Wielkanoc to jedno z najstarszych
i najważniejszych świąt w religii chrześcijańskiej. To wyjątkowy czas, w którym
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno.
Niestety, coraz częściej zwyczaje wielkanocne zanikają, bo zmienia się rzeczywistość, warunki i styl życia. Jednak nie
wszędzie tak się dzieje. Kultywując tradycję naszych przodków Centrum Kultury

poczyniło kilka kroków, aby przybliżyć atmosferę tego święta.
Pierwszy z nich to ogłoszenie konkursu na
kartkę wielkanocną. Poniżej podajemy
wyniki konkursu:
I miejsce zajęły – Karolina Szpyra z mamą
Edytą,
II miejsce – Emilia Tabuła z mamą Anną,
III miejsce – Olivia i Maja Ładnowska
z mamą Martyną,

Występy Chóru Wiarus
W ostatnią niedzielę maja br. Chór
Wiarus działający przy Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie wystąpił z pieśniami

maryjnymi w Kościele Parafialnym w Kornelówce oraz w kaplicy Szpitala Jana Pawła II w Zamościu.

Wydawca: Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

10 czerwca w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Krynicach odbył się VII Festiwal
Pieśni ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Głównym celem Festiwalu było pobudzanie miłośników muzyki sakralnej do wykonywania pieśni liturgicznych i religijnych oraz
popularyzacja najbardziej wartościowych
treści muzycznych i sacrum w pieśniach.
Chór Wiarus uczestniczył w tym wydarzeniu
wykonując takie utwory jak „Przesłodkie jest
serce Jezusa” oraz „Zaufaj mi”.
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XLVII sesji Rady Gminy VII
kadencji odbyły się 29 marca 2018 r. Na
sesji Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
 przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Sitno”;
 uchwalenia Regulaminu zasad i warunków przyznawania stypendium za
wybitne wyniki w nauce;
 udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy Komarów-Osada w celu partycypowania
w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie
z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie
uczęszczają osoby niepełnosprawne
będące mieszkańcami gminy Sitno;
 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zajęć dla dyrektorów szkół
na terenie Gminy Sitno;
 zmiany uchwały budżetowej gminy na
rok 2018;
 Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sitno na lata 2018-2026.
Kolejna XLVIII sesja Rady Gminy
Sitno odbyła się 27 kwietnia 2018, na
której to zostały podjęte następujące
uchwały:
 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2018 rok;

W numerze:

 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno;
 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno;
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;
 zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno”.

GOSPODARKA

Następna XLIX sesja Rady Gminy
Sitno odbyła się 25 maja 2018 r. Radni
podjęli następujące uchwały w sprawie:
 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2017 r.;
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok;
 zmiany uchwały budżetowej gminy na
rok 2018;
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026;
 zamiaru połączenia Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach z Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie.

– „Anioły bieszczadzkie...”,

Krzysztof Prokopowicz
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I FINANSE GMINY
– Z życia Rady Gminy
KRONIKA WYDARZEŃ
– Wachlarz wydarzeń Szkoły
Podstawowej w Sitnie,
– Czytamy, uczymy, nagradzamy,
– Z życia Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu,
– Strażackie Święto w Czołkach,
– Wygraj szansę,
– Piłka nożna kobiet i mężczyzn,
– Zawody sportowo-pożarnicze,
– Pikniki rodzinne,
– Noc w bibliotece,
– W krainie...
INFORMACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
– Dobry start,
– Pieniądze dla długotrwale
bezrobotnych,
– Obrady ZOSP w Sitnie,
– Kącik z przepisami.

„Dobry Start” dla każdego ucznia
„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku
wszystkim uczniom.
Program „Dobry Start” jest kolejnym
komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki
rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na
dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te
przebywające w pieczy zastępczej.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje
raz w roku na rozpoczynające rok szkolny

dzieci w pierwszej klasie szkoły podstawowej do ukończenia przez nie 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają je do ukończenia przez
nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć
wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sitnie. Może to zrobić mama
lub tata dziecka, opiekun prawny lub
opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku
dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca

rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek – podobnie jak wnioski
o świadczenie wychowawcze z programu
„Rodzina 500+” – będzie można składać
już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną takich
banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy
SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz
wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze,
Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank
SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA
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(oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane
zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość
składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas,
natomiast Bank Zachodni WBK włączy się
w akcję informacyjną o programie „Dobry
Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
W przypadku wniosków złożonych
w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych

WWW.GMINA.SITNO.PL
miesiącach gminy będą miały maksymalnie
2 miesiące od dnia złożenia wniosku na
jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Złożenie wniosku o świadczenie dobry start
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty
świadczenia nie później niż do 30 września.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Wachlarz wydarzeń Szkoły Podstawowej w Sitnie
Nasza szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, do
rozwijania postawy kreatywności, otwartości i poznawania otaczającego świata.
Stąd pomysł przystąpienia do projektu, którego cele znakomicie wpisują się
w nasze założenia, do Konkursu o tytuł
Naukowej Szkoły Ignacego, II edycji
programu „Być jak Ignacy”. Uczniowie,
których pasjonuje zdobywanie wiedzy,
odkrywanie tajemniczych zjawisk, wykonywanie doświadczeń, poznawanie sławnych Polaków, uczestniczyli w działaniach
koła naukowego „Eksperyment”, którego
opiekunem jest p. Barbara Ostapińska.
23 kwietnia 2018 r., podczas świętowania
Dnia Ziemi młodzi naukowcy zaprezentowali widowisko na temat życia i odkryć
Mikołaja Kopernika.
Uczniowie wzięli także udział w projekcie organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy „Pomagam z Natury”.
W dniu 9 maja 2018 r. zorganizowano

Przedstawienie koła naukowego – projekt Naukowa Szkoła Ignacego

wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach w muzeum parku, weszliśmy na
Bukową Górę, obserwowaliśmy przyrodę
przy pomocy różnych przyrządów, spo-

rządzaliśmy notatki z obserwacji, wykonywaliśmy fachowe pomiary obwodów
drzew, rozpoznawaliśmy parki na terenie
polski. Połączyliśmy więc edukację z rekreacją.

Sukcesy w konkursach i rywalizacji sportowej
W styczniu 2018 r. został rozstrzygnięty Gminny
konkurs plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa” zorganizowany przez Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.
I miejsce i nagrodę otrzymał uczeń klasy II – Filip Woszak.
4 stycznia b.r. kolędą „Lulajże Jezuniu” uczniowie, przygotowani przez p. Jolantę Polską, wyśpiewali
nagrodę podczas Międzygminnego Konkursu Kolęd
i Pastorałek w Miączynie.
17 marca 2018 r. w GOK w Wysokiem odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego i Miasta
Zamość LZS w Warcabach 100-Polowych, Hanna Kostrubiec zajęła I miejsce.
Dnia 13 kwietnia 2018 roku Julia Bohacz, zwyciężyła w biegu na 300 m w kategorii – dziewcząt rocz.
2008-2010 w „Otwartych mistrzostwach miasta Zamość
i powiatu zamojskiego LZS w biegach przełajowych”.
Drużyna, której opiekunem jest p. Andrzej Ostrowski
zajęła IV miejsce.
Dnia 20 kwietnia 2018 r. uczniowie wzięli udział
w III Gminnym Konkursie Wiedzy o Gminie Sitno „Za-

gadki dla szkolnej gromadki” zorganizowanym przez
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie. II miejsce zajął
Dominik Bernat, a Łukasz Dąbkowski – III. Nagrody wręczył Wójt Gminy Sitno, pan Marian Bernat. Do konkursu
uczniów przygotowała p. Anna Kamińska.
24 kwietnia 2018 r. nasi uczniowie wzięli kolejny
raz udział w konkursie wiedzy ekologicznej w Jarosławcu EKO 2018 – XVIII EDYCJA – pt. „Ekologia
w ogrodzie”. Opiekunem grupy była p. Barbara Ostapińska.
W IX Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym i Plastycznym „Kocie sprawy”, którego organizatorem był
Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. Podopieczna p.
Barbary Rozkres, Emilia Dul, zajęła II miejsce.
Dnia 9 maja 2018 r. W Bibliotece Pedagogicznej
w Zamościu odbył się I etap (powiatowy) Konkursu
czytelniczego „Czy znasz...?” dla klas I-III szkół podstawowych. Do II etapu (regionalnego) zakwalifikował
się Adrian Dybziński. Do konkursu uczniowie zostali
przygotowani przez p. Barbarę Rozkres.

Emilia Dul Wojewódzki
Konkurs Fotograficzny
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Etap gminny konkursu BRD Korrida

ortograficzna
– działanie innowacyjne

BRD – powitanie Gości

Dnia 25 kwietnia 2018 r. odbył się
„Trzynasty Gminny Turniej BRD”. W konkursie uczestniczyły drużyny z pięciu szkół
podstawowych i dwóch gimnazjów. Drużyny rywalizowały: na rowerowym torze
przeszkód; w miasteczku ruchu drogowego; uczniowie sprawdzali swoje wiadomości rozwiązując testy wiedzy z przepisów
ruchu drogowego i testy skrzyżowania;
ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy
ofiarom wypadku.
W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Cześnikach w składzie: Jakub Marzec, Szymon Presz, Julia Frankiewicz,
Natalia Mazurek – opiekun Pan Wojciech
Duras. W kategorii gimnazja wygrała drużyna z Gimnazjum w Sitnie w składzie:
Martyna Stanuch, Hubert Sobczuk, Michał Gazda – opiekun Pani Jolanta Polska.
Zwycięskie drużyny uzyskały awans na
zawody powiatowe. Konkurs BRD i kon-

BRD – Sitno 2018

kurs plastyczny to elementy projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową
w Sitnie w partnerstwie z Fundacją PZU.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe
jako niezbędne wyposażenie każdego rowerzysty. Projekt został sfinansowany ze
środków Fundacji PZU.
Wyniki konkursu plastycznego
„Bądź bezpieczny na drodze” dla uczniów
klas trzecich i młodszych: I miejsce – Paweł
Presz, klasa II – szkoła w Cześnikach, II miejsce – Aleksandra Rodź, klasa II – szkoła
w Kolonii Sitno, III miejsce – Julia Malinowska, klasa I – szkoła w Kolonii Sitno, wyróżnienie dla pracy zbiorowej uczniów klasy II
– szkoła w Sitnie. Koordynatorem projektu
i organizatorem konkursu był p. Andrzej
Ostrowski. W przeprowadzeniu konkursu
pomagali policjanci z prewencji policji, panie pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Sitnie, a także opiekunowie drużyn.

W celu propagowania idei wspólnej odpowiedzialności za język polski
od 14 do 25 maja realizowana była
innowacja pedagogiczna „Weź byka
za rogi, czyli korrida ortograficzna”,
opracowana przez p. Katarzynę Barwińską. Uczniowie wzięli udział w zespołowym projekcie, by doskonalić
poprawność ortograficzną.
I ETAP: wyszukanie słów z wylosowanymi trudnościami ortograficznymi,
zapisanie kłopotliwych wyrazów na
kartkach w kolorze wylosowanym dla
danej reguły ortograficznej, wykonanie
plakatów określonej zasady ortograficznej, dekorowanie sal korytarza kartkami
z zapisami, dyktando wyrazowe i wyłonienie Mistrza Ortografii.

Gra terenowa – podchody ortograficzne

II ETAP gra terenowa „Ortograficzne podchody”, „Biegające dyktando”
o tematyce związanej z 100. Rocznicą
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
III ETAP: ewaluacja działań, wypełnienie kart informacji zwrotnej.
Dnia 28 maja 2018 r. dyrektor
Zespołu Szkół wręczyła upominki
wszystkim uczniom oraz nagrody
w kategorii „Mistrz Ortografii”: Klasa
IV –Marcel Hałasa, Klasa V – Emilia Dul,
Klasa VI – Szymon Łapaj, Klasa VII – Mateusz Kostrubiec.
Szkoła Podstawowa im. Wandy
Popławskiej w Sitnie zrealizowała szereg działań związanych z przybliżaniem i kultywowaniem tradycji: Dzień
Dziadka i Babci, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Ziemi, Dzień
Matki. Uczniowie włączali się w różnego rodzaju akcje i inicjatywy społeczne. Organizowane były konkursy
szkolne np. matematyczne, twórczości
literackiej, języka angielskiego i plastyczne.
Zespół ds. promocji
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Upamiętnienie 100. Rocznicy odzyskania

przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół w Sitnie

100-lecie Odzyskania Niepodległości z Zespołem Kameralnym

Dnia 14 lutego br. uczniowie Szkoły
Podstawowej obejrzeli ekspozycję fotografii i dokumentów z czasów II Wojny
Światowej prezentowaną w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie. Następnie
22 lutego br. uczniowie klas V-VII wysłuchali prelekcji dr Beaty Kozaczyńskiej wygłoszonej w Centrum Kultury, a dotyczącej tematyki wysiedleń z Zamojszczyzny
w czasie okupacji niemieckiej.
„Patriotyzm w muzyce polskiej” to tytuł audycji muzycznych przygotowanych
przez Zespół Kameralny Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Uczniowie wsłuchali się w utwory fortepianowe Fryderyka Chopina oraz
pieśni. Atrakcją było wspólne śpiewanie
z wokalistami p. Barbarą Rabiegą i p. Dariuszem Sobczakiem.
7 marca 2018 r. uczniowie klas szóstej
i siódmej przystąpili do etapu szkolnego
II Międzyszkolnego Konkursu Ortoepicz-

nego „Wiosna z Poprawną Polszczyzną”,
organizowanym przez Zespół Szkół w Krasnobrodzie. Treści zadań odnosiły się do
motywu przewodniego jakim jest 100.
Rocznica Odzyskania przez Polskę Nie-

podległości. Konkurs odbywał się pod
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty
Teresy Misiuk.
Dnia 27 marca uczniowie i przedszkolaki wzięli udział w Wiosennym Koncercie
Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”.
Była to wyjątkowa lekcja polskiej tradycji
połączona z konkursem na najładniejszy
gaik i marzannę. Słomiana kukła, wykonana przez uczniów klasy VI zajęła I miejsce.
Doceniono także gaik wiosenny, przystrojony przez uczniów klas I-III, któremu przyznano II miejsce.
Majowe Rocznice Święta Pracy, Dnia
Flagi Państwowej i Święta Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, zostały upamiętnione
podczas uroczystej akademii. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Banku
Pocztowego oraz Rodzice. Tłem akademii

Podsumowanie I etapu projektu z okazji 100. Lecia Niepodległości

Konkurs składania Flagi w czasie obchodów Świąt Majowych

była wystawa z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Materiały edukacyjne przekazane przez Bank
Pocztowy zawierały: plansze edukacyjne
prezentujące ważne osoby dla naszej Ojczyzny oraz pakiet edukacyjny „Teczka
Sztubaka” – pokolenie Niepodległej. Następnie odbył się Konkurs Składania Flagi
Państwowej, zgodnie z ceremoniałem.
Uczniowie do tego zadania przygotowani zostali przez wychowawców. Komisja
przyznała nagrody: Kategoria klasy I-III:
upominki otrzymali wszyscy uczniowie.
którzy przystąpili do konkursu, a nagrodzony został Dawid Dąbkowski. W kategorii klasy IV-VII: I miejsce zajął Kacper
Bohacz, kl. VI, II miejsce – Emilia Baraś, kl. V,
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10 maja 2018 r. Społeczność zespołu
szkół w Sitnie zebrała się na placu przed
szkołą, by wspólnie zasadzić Dąb Niepodległości. Obecni w tym ważnym wydarzeniu: Uczniowie, Przedszkolaki, Rodzice,
Nauczyciele, Pracownicy Obsługi, złożyli
hołd Tym, którzy oddali życie za ojczyznę.
Drzewko zostało przekazane przez Nadleśnictwo Krasnystaw. Wręczył je Leśnik, pan
Krzysztof Paszko, podczas wizyty w szkole
z okazji Dnia Ziemi. Paulina Gil odczytała
pamiątkowy list, który został podpisany
przez wszystkich uczniów i umieszczony w butelce, a następnie zakopany pod
drzewem.
22 maja podsumowano I etap działań
przeprowadzonych w klasach I-III w ramach projektu „Polska w legendach”.
Uczniowie brali udział w różnego rodzaju
zadaniach poświęconych wybranym legendom. Poznawali historię Państwa Polskiego i kolejnych stolic oraz brali udział
w szkolnych konkursach: w konkursie
pięknego czytania I miejsce – Dawid
Dąbkowski – klasa III, II miejsce – Mikołaj
Pułka – klasa II; w konkursie plastycznym
– I miejsce – Adrian Dybziński – klasa II,
II miejsce – Krystian Miszczuk – klasa II,
III miejsce – Dawid Dąbkowski – klasa III
oraz 4 wyróżnienia: – Michał Sadłowski
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– klasa I, – Mateusz Klimczuk – klasa I,
– Maciej Zdybel – klasa II, – Mateusz
Gładysz – klasa II; w teście sprawdzającym znajomość treści legend – I miejsce
– Dawid Dąbkowski – klasa III – 100%
punktów, – II miejsce – Damian Pikuta –
klasa III, – III miejsce – Mateusz Klimczuk –
klasa I, Adrian Dybziński – klasa II, Maciej
Zdybel – klasa II.

Kolejne działania odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Szkoła Podstawowa przystąpiła do Konkursu
Ogólnopolskiego Na 100 Niepodległa organizowanego przez Fundację BGK im. J. K.
Steczkowskiego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Szlakiem łez”.
Zespół ds. promocji

Zaproszenie do współpracy
Szkoła Podstawowa w Sitnie wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Na 100 Niepodległa organizowanym przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wśród dofinansowanych projektów znalazł się nasz – „Szlakiem łez”. Działania projektu kierowane są do uczniów, rodziców szkoły i środowiska lokalnego.
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Sitno do dzielenia się wiedzą o zdarzeniach z czasów II Wojny
Światowej. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji na temat wysiedleń, losów rodzin, miejsc
tragicznych wydarzeń, zgromadzonych pamiątek minionego czasu historycznego. Każda wiadomość
będzie dla nas wskazówką do prowadzenia działań badawczych i do realizacji zadań projektu.
Mamy nadzieję, że nasza propozycja współpracy spotka się z Państwa akceptacją i zaowocuje zaangażowaniem w realizację projektu.
Prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą.
p. Elżbieta Sagucka, p. Katarzyna Barwińska, p. Andrzej Ostrowski.

Kolejny raz mamy ogromną radość i przyjemność złożyć serdeczne podziękowania
Ofiarodawcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe, wzbogacając
nasz księgozbiór. Są to Panie: Ewa Grejner, Magda Łukijaniec, Justyna Wrotniak oraz Pan
Wiktor Gardoliński.
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Czytamy, uczymy, nagradzamy
POWIATOWY URZĄD PRACY

Pieniądze

dla długotrwale
bezrobotnych...
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu pozyskał dodatkowe środki na aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych w ramach programu
„Krok w stronę pracy”. Mogą z nich
korzystać osoby w każdym wieku, warunkiem jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz pozostawanie
w ewidencji Urzędu przez okres 12
miesięcy w przeciągu 2 lat, ustalenie
II profilu pomocy oraz IPD. Zachęcamy osoby bezrobotne, jak i pracodawców do korzystania ze wsparcia
środków finansowych Urzędu. W ramach programu realizowane będą
następujące formy wsparcia: staże,
prace interwencyjne, doposażenia lub
wyposażenia stanowisk pracy, dotacje,
bony na zasiedlenie, jak również szkolenia.
Prowadzimy nabór na
szkolenia grupowe dla osób
bezrobotnych w zakresie:
 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D,
 Fryzjer z egzaminem czeladniczym,
 Kucharz z egzaminem czeladniczym.
Zamojski Urząd Pracy zaprasza
wszystkich chętnych do składania
wniosków.
Zainteresowani ofertami PUP szczegółowe informacje uzyskają u doradców klienta bądź znajdą je na stronie
Urzędu
http://zamosc.praca.gov.pl

Korzystając z faktu popularności serii
Wydawnictwa Zakamarki, a tym samym
wielkiego entuzjazmu, z jakim dzieci reagują na hasło „Lasse i Maja” oraz różnorodności tematów jakie oferuje cała seria
licząca 27 tomów (wydanych 25), Gminna
Biblioteka w Sitnie zorganizowała lekcję
biblioteczną w Przedszkolu Samorządowym w Jarosławcu. Seria opowiada o przygodach dwójki dzieci Lassego i Mai, którzy

żyją w małym miasteczku Valleby i prowadząc swoje biuro detektywistyczne, pomagają komisarzowi policji w rozwiązywaniu
rozmaitych zagadek. Przeczytana pierwsza część serii „Tajemnica diamentów”
wzbudziła duże zainteresowanie książką.
W trakcie spotkania dzieci próbowały rozwiązać zagadkę znikających diamentów
i odkryć, kto jest potencjalnym złodziejem
tych drogocennych kamieni.

23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich. Tradycja ta ma już blisko 90
lat. Mniejsze i większe obchody organizują zarówno biblioteki, jak i księgarnie oraz
inne instytucje, które swoim działaniem
chcą zwrócić uwagę na ochronę własności
intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Już po raz kolejny nasze biblioteki brały
udział w obchodach tego święta. W tym
dniu pierwszych 3 czytelników otrzymało
książki, czerwone róże i słodycze. Pozostali
miłośnicy książek otrzymali róże i słodycze.
Wszystkim czytelnikom z tej okazji życzymy dalszej przyjemności z czytania i rozwijania swoich pasji.
Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie po raz trzeci przygotowało
i przeprowadziło w dniach 20 i 25
kwietnia br. Gminny Konkurs Wiedzy
o Gminie Sitno. Zaproszenie przyjęło 8 osób ze szkół podstawowych
i 17 osób z gimnazjów. Zadania dla
uczestników konkursu wymagały
dobrej znajomości historii gminy
oraz bieżących wydarzeń. Miejsca
na podium zajęli:

WWW.GMINA.SITNO.PL

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

9

Gimnazjum:
1. Aleksandra Michońska – Sitno, 2. Martyna Stanuch – Sitno, 3. Paulina Pieczykolan – Sitno,
Szkoła podstawowa:
1. Klaudia Kucharczuk – Jarosławiec,
2. Dominik Bernat – Sitno,
3. Łukasz Dąbkowski – Sitno

Przygody Koziołka Matołka, który błąka się po całym świecie w poszukiwaniu
Pacanowa bawiły i wzruszały kilka pokoleń Polaków. Z tej też okazji w 85. rocznicę
urodzin naszego bohatera został ogłoszony rodzinny konkurs plastyczny pt. „Koziołek Matołek łączy pokolenia”. Spośród 68
prac jakie wpłynęły na konkurs nagrodzono 18 prac, wszystkie można obejrzeć na
naszym facebooku.
Oto lista osób nagrodzonych i wyróżnionych:
Kategoria postacie:
1. Miłosz Ostapiński z babcią i dziadkiem
2. Gabriel Kołodziej
3. Rodzina Szwanców: Zuzanna, Oliwia,
Monika, Andrzej
Wyróżnienia: Rodzina Kostrubców: Zuzanna, Szymon, Katarzyna, Marcin; Maja
Hrycuniak; Rodzina Szajnogów: Zofia,
Maja, Beata, Adam; Wiktoria Litaszewska;
Rodzina Bizugów: Grzegorz, Weronika,
Piotr, Julia Chyży
Kategoria obrazy:
1. Karolina Pochylczuk
2. Rodzina Frańczaków: Natalia, Paweł,
Justyna
3. Szymon Główka

Wyróżnienia: Mateusz Sokal, Adam Sokal;
Roksana Kuropatwa, Filip Kuropatwa; Antonina Fedzioryna, Roksana Fedzioryna,
Aneta Fedzioryna; Jakub Kość, Kamil Kość,
Anna Kość; Lena Rybińska, Sara Liga, Aneta Liga-Car; Gabriel Wojtal.
Dzięki tym prawdziwym arcydziełom
Koziołek Matołek zawitał do naszej gminy,

ale na krótko, albowiem motyw poszukiwania Pacanowa i sama postać „koziołka
wędrownika” zmusiły go do poszukiwania nowych przygód „dłużej zostać tu nie
mogę: muszę szukać Pacanowa i w tej
chwili ruszam w drogę”. A my? My wybraliśmy się 16 czerwca do Pacanowa z nadzieją, że nadarzy się niepowtarzalna okazja
do spotkania, ale o tym w artykule „W Krainie Uśmiechniętości”
D. Wrotniak
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Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Szlakiem naszych lektur”
Organizator:
Termin:
Uczestnicy:

Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie
26 kwietnia 2018 r.
31 uczniów ze Szkół Podstawowych w Cześnikach, Kornelówce, Jarosławcu i Sitnie

Miło nam było gościć Kierownik Biblioteki Gminnej w Sitnie – p. Danutę Wrotniak,
Dyrektor Gimnazjum w Sitnie – p. Alicję
Monastyrską.
Na początek uczniowie zaprezentowali część artystyczną, po której rozpoczęły
się zmagania konkursowe przygotowane
przez p. Katarzynę Barwińską.
I Część – test indywidualny
Każdy uczeń otrzymał test znajomości treści wybranej przez siebie lektury o stopniu
trudności dostosowanym do danej grupy
wiekowej.
Wyniki:
kategoria klasa czwarta: I miejsce Maja
Nowosad, Laura Nowak – SP w Jarosławcu,
II miejsce Nina Kostrubiec – SP w Sitnie, III
miejsce Kornelia Cios, Amelia Denkiewicz
– SP w Kornelówce, Szymon Łapaj – SP
w Sitnie;
kategoria klasa piąta: I miejsce Martyna
Palikot SP w Cześnikach, Emilia Dul – SP
w Sitnie, II miejsce Martyna Lipiec – SP
w Cześnikach, Weronika Mazurek – SP
w Sitnie, Natalia Mazurek – SP w Cześnikach, III miejsce – Emilia Baraś – SP w Sitnie;
kategoria klasa szósta: I miejsce Karolina
Fedorczuk – SP w Cześnikach, II miejsce

Wiktoria Naklicka SP w Kornelówce, Paweł
Frańczuk – SP w Kornelówce, Justyna Gil
SP w Sitnie, III miejsce Sandra Jackowska
SP w Sitnie;
kategoria klasa siódma: I miejsce Wiktoria Skóra, Julia Juś SP w Jarosławcu, II
miejsce Oliwia Basaj – SP w Jarosławcu, III
miejsce Natalia Czajka – SP w Kornelówce.

II Cześć – zadania grupowe
I konkurencja – zadania aktywizujące
(dostosowane do danej grupy wiekowej).
Uczniowie wszystkich klas rozwiązywali
krzyżówki, uzupełniali asocjogram, redagowali zaproszenie lub ogłoszenie. Dodatkowo zespoły klas VI – VII wypełniały
„Gwiazdy pytań do lektury”, natomiast klasy IV i V – tekst z luką, zadania „Prawda –
Fałsz”. Grupa mogła otrzymać maksymalnie 15 punktów, a przyznano je klasie VI ze
Szkoły Podstawowej w Cześnikach.
II konkurencja – czytanie. Uczestnicy
czytali wylosowane fragmenty zgłoszonej do konkursu lektury. Jury wysłuchało
zespołowych i indywidualnych wystąpień. Maksymalny wynik uzyskały dwie
klasy: IV ze Szkoły Podstawowej w Jaro-

sławcu i VI ze Szkoły Podstawowej w Cześnikach.
III konkurencja – prezentacja. Zmagania
konkursowe zakończyła „Informacja dla
przybysza”, w której zespoły prezentowały
lektury i zachęcały kolegę do przeczytania. Od każdego członka jury można było
otrzymać 5 punktów. Najwyższy wynik
zdobyła klasa VII ze Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu.
Po dodaniu punktów zdobytych w trzech
konkurencjach czytelniczych komisja (p.
Renata Wilk, p. Magdalena Kawęcka, p. Joanna Szajewska, p. Dorota Pomian), przyznała nagrody:
kategoria klasa czwarta: I miejsce – SP
w Jarosławcu, II miejsce – SP w Kornelówce, III miejsce – SP w Sitnie
kategoria klasa piąta: I miejsce – SP
w Cześnikach, II miejsce – SP w Sitnie
kategoria klasa szósta: I miejsce – SP
w Cześnikach, II miejsce – SP w Sitnie, III
miejsce – SP w Kornelówce
kategoria klasa siódma: I miejsce – SP
w Jarosławcu, II miejsce – SP w Sitnie, III
miejsce – SP w Kornelówce.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania i nagrody książkowe, które
wręczyła dyrektor Zespołu Szkół w Sitnie,
p. Monika Duras.
Zespół ds. promocji
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Z życia Szkoły Podstawowej w Jarosławcu

Wiktoria Adamczuk

podwójną laureatką wojewódzkich konkursów
przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2017/2018

Konkurs ekologiczny

EKO 2018
Dnia 25 maja 2018 roku w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się Uroczysta Gala Podsumowania
Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych organizowanych w roku szkolnym
2017/2018 przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Z wielką przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym
uczennica naszej szkoły, Wiktoria Adamczuk z kl. VII a, otrzymała zaszczytne tytuły
– laureata Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego i laureata Wojewódzkiego
Konkursu Ortograficznego. Z rąk Kuratora Oświaty w Lublinie, Pani Teresy Misiuk

oraz Dyrektora LSCDN, Pana Andrzeja
Zielińskiego, Wiktoria otrzymała dyplomy
uznania oraz nagrody książkowe za wybitne osiągnięcia. Pani Joanna Szajewska,
nauczycielka języka polskiego przygotowująca uczennicę do konkursów oraz
Pani Dyrektor – Agnieszka Herc, otrzymały
gratulacje i podziękowania za zwieńczoną
sukcesem pracę z uczniem szczególnie
uzdolnionym. Wierzymy, że w następnych
latach kolejni nasi uczniowie będą twórczo rozwijać swoje pasje i zainteresowania, i dołączą do grona wyróżnionych. Gratulujemy tak wielkiego sukcesu Wiktorii,
nauczyciele języka polskiego, pani dyrektor i rodzicom.

XII festyn rodzinny
27 maja 2018 r. w Jarosławcu odbył się XII Festyn
Rodzinny zorganizowany
przez Szkołę Podstawową
w Jarosławcu oraz Gimnazjum w Jarosławcu. W programie imprezy znalazły
się występy dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Ponadto
uczniowie mieli możliwość
sprawdzenia swojej spraw-

24 kwietnia w naszej szkole odbyła
się XVIII edycja konkursu ekologicznego EKO 2018 pod hasłem „Ekologia
w ogrodzie”.

Gościliśmy uczniów ze szkół
z Cześnik i Sitna. Uczestnicy konkursu rozwijali swoje zainteresowania
związane ze środowiskiem i zdrowym
odżywianiem. Uczniowie poznali podstawy stosowanych zasad ekologii
w ogrodzie takich jak: płodozmian,
sąsiedztwo roślin, nawozy naturalne
i kompost. Sponsorami jak co roku byli
Urząd Gminy w Sitnie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zamościu.
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ności podczas konkurencji sportowych.
Dla wszystkich przybyłych zorganizowano
wiele atrakcji. Dużą popularnością cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie oraz wata
cukrowa. Ponadto rodzice uczniów oraz
pracownicy szkoły zorganizowali stoiska
z wyśmienitymi potrawami. Wśród atrakcji
festynu znalazła się także loteria fantowa
na zasadzie każdy los wygrywa. Ponadto
wszyscy przybyli uczniowie brali udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Warsztaty
artystyczne
„Patriotyzm
Konkurs recytatorski

w sercu dziecka”
7 VI 2018 r. w Szkole Podstawowej w Zawalowie odbył się Międzygminny konkurs
recytatorski „Patriotyzm w sercu dziecka”.Naszą szkołę reprezentowały dzieci
z oddziałów przedszkolnych. Możemy
pochwalić się sukcesem – II miejsce otrzymała Natalia Filipiuk z grupy „Słoneczka” III
miejsce Michał Ostapiński z grupy „Żabki”.
Dzieci przygotowywały Panie: Dorota Wilgos i Małgorzata Sagata-Noga.
Gratulujemy!!!

Informacje ze strony internetowej szkoły
zebrała Barbara Sagata

W dniach 30 kwietnia i 13 czerwca br.
odbyły się warsztaty plastyczne dla mieszkanek Gminy Sitno. Pierwsze spotkanie
miało na celu poznanie możliwości jakie
daje utwardzacz tkanin – Powertex, rozwijanie kreatywności i pobudzanie wyobraźni, czyli obraz metodą powertex. Drugie

warsztaty ozdabianie wazonów metodą
decoupage Centrum Kultury z Biblioteką zorganizowało w miejscowej remizie
w Kolonii Sitno.
Zajęcia były znakomitym sposobem
na integrację oraz relaks uczestników.
Zastosowane preparaty i odrobina fantazji pozwoliły stworzyć wyjątkowe
i niepowtarzalne dzieła. Powstały piękne
obrazy oraz nietuzinkowe wazony. Końcowy efekt wykonanych prac podniósł
samoocenę uczestniczących w działaniu
Pań. Mamy nadzieję, że nabyta umiejętność stała się bodźcem do kolejnych
spotkań w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie oraz kontynuacji przygody
z warsztatami.
Agnieszka Grzesiuk
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Strażackie Święto w Czołkach

Tradycyjnie 3 maja 2018 roku po raz
trzynasty druhowie Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Sitno obchodzili swoje Święto – Gminny Dzień Strażaka.
Gospodarzami uroczystości była jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołkach.
Jedenaście pocztów sztandarowych,
pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych, przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w uroczystym przemarszu udały się do kościoła pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej na Mszę Świętą
w intencji strażaków i ich rodzin. Przed
rozpoczęciem Mszy Świętej po raz pierwszy Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą
kapelmistrza Ryszarda Gryciaka zagrała
hymn strażacki – Rycerze Floriana.
Następnie Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Sitnie druh Kajetan
Protas powitał uczestników uroczystości
w tym przybyłą brać strażacką, poczty
sztandarowe, miejscową jednostkę, społeczność i parafian. W swoim wystąpieniu
przedstawił zasługi, oddanie, poświęcenie, udział strażaków w walce o niepodległość, suwerenność i niezawisłość naszej
Ojczyzny spod zaborców i okupantów zarówno w początkach XX wieku jak i w czasie II wojny światowej.
Z zaproszonych gości obecnością zaszczycili Prezes Zarządu Oddziału Powiato-

wego w Zamościu dh. Kazimierz Mielnicki,
Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP w Zamościu brygadier Tomasz
Burcon i Wójt Gminy Marian Bernat, który
zabierając głos przypomniał, że 3 maja jest
datą historyczną, ponieważ 227 lat temu
została uchwalona konstytucja, która miała duży wpływ na funkcjonowanie i dalsze
losy Państwa Polskiego. Celebrans uroczystości proboszcz Wiesław Wróbel wygłosił
okolicznościową homilię. Po zakończeniu
nabożeństwa na placu przykościelnym
wręczono medale i odznaczenia za zasługi
dla pożarnictwa.
Złoty Medal „Za Zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Kostrubiec Mieczysław – OSP Czołki
Gładysz Grzegorz – OSP Kolonia Sitno
Gwizdalski Mieczysław – OSP Kornelówka
Marczuk Robert – OSP Kolonia Sitno

Srebrny Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Samulak Jan – OSP Czołki
Olkuski Eugeniusz – OSP Kolonia Sitno
Blaszka Robert – OSP Sitno
Monastyrski Jarosław – OSP Rozdoły
Jeż Mariusz – OSP Rozdoły
Michoński Michał – OSP Czołki

Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie:
Wydmański Władysław – OSP Jarosławiec
Marczuk Józef – OSP Czołki
Bernach Piotr – OSP Kolonia Sitno
Antoszek Sylwester – OSP Stanisławka
Fedorowicz Dariusz – OSP Rozdoły
Jankowski Damian – OSP Horyszów Polski
Olkuski Artur – OSP Czołki

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali
druhowie:
Mazurek Krzysztof – OSP Czołki
Samulak Marek – OSP Czołki
Samulak Piotr – OSP Czołki
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Kostrubiec Paweł – OSP Stabrów
Naklicki Radosław – OSP Kornelówka
Dadia Wojciech – OSP Kolonia Sitno
Prokop Mateusz – OSP Kornelówka
Malowany Łukasz – OSP Jarosławiec
Ostapiński Dawid – OSP Stabrów
Oficjalną część obchodów Dnia Strażaka zakończyły przemówienia gości,

którzy życzyli druhom, aby ich działalność
dawała jak najwięcej satysfakcji, pozwalała na spokojny powrót do domu pomimo
coraz trudniejszych zadań, a wszystkim
mieszkańcom dawała poczucie bezpieczeństwa. Gratulowali sukcesów i życzyli
wszelkiej pomyślności oraz spełnienia planów zarówno na gruncie osobistym, jak
i zawodowym.

WWW.GMINA.SITNO.PL

Po części oficjalnej, gospodarze uroczystości zaprosili uczestników na poczęstunek do odnowionej remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czołkach.
Z. Malinowska
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III miejsce – Piotr Wilgos ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu,
IV miejsce – Martyna Margol ze Szkoły
Podstawowej w Horyszowie Polskim,
V miejsce – Aleksandra Chwedorowicz ze
Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim,
VI miejsce – Ada Struk ze Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim.
Do konkursu uczestników przygotowywały Panie Beata Korga – nauczyciel ze
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu i Pani
Beata Płocharz – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim.

9 maja 2018 r. w budynku Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie odbył się
I etap ogólnopolskiego konkursu pod
nazwą „Wygraj Szansę” organizowanego
przez TV Media Agencję Telewizyjno-Estradową z Łodzi w ramach Ogólnopolskiego Programu Trzeźwości Na Co
Dzień. Zadaniem tego programu jest
upowszechnianie kultury muzycznej
wśród dzieci i młodzieży oraz wspieranie
najzdolniejszych wokalistów. Do konkursu zgłosiło się sześcioro uczestników ze
szkół znajdujących się na terenie Gminy
Sitno. Utworem który reprezentowali
uczestnicy był utwór Majki Jeżowskiej pt.
„Najpiękniejsza w klasie”. Wszyscy wykonawcy zaprezentowali się z jak najlepszej
strony, jednak zwycięzca mógł być tylko
jeden. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury po trudnej naradzie ogłosiło
następujący werdykt:
I miejsce – Wiktoria Fiedurek ze Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu,

„Wygraj szansę”
II miejsce – Joanna Karska ze Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim,

Wiktoria Fiedurek jako zwycięzca
I etapu reprezentowała naszą gminę w II
etapie konkursu, który odbył się 23 maja
2018 r. w sali Zamojskiego Domu Kultury.
Naszą solistkę dopingowały i oklaskiwały
koleżanki z chóru szkolnego. Spośród 17
uczestników, którzy byli zgłoszeni Wiktoria otrzymała wyróżnienie. Jest to ogromny sukces, zarówno dla Wiktorii jak i dla
nauczyciela prowadzącego.
Tomasz Mazurek

Obrady Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sitnie
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maja 2018 roku w Centrum
Kultury z Biblioteką odbyły
się coroczne obrady Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Sitnie.
W spotkaniu udział wzięli prezesi, naczelnicy i pozostałe osoby reprezentujące
Gminny Zarząd, których gremium stanowiło 25 osób.
W obradach uczestniczyli także Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Klikicki
i Wójt Marian Bernat.

Przed rozpoczęciem spotkania zgodnie z tradycją został odegrany Hymn Strażacki – Rycerze Floriana.
Posiedzenie zarządu otworzył prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Sitnie dr inż. Kajetan Protas, witając gorąco przybyłych uczestników, następnie
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 7
druhów w ostatnim roku.
Po wyborze przewodniczącego, prezydium, zaakceptowaniu porządku zebrania
powołano komisję uchwał i wniosków.
Na początku Prezes druh Kajetan Protas

przedstawił informację o przebiegu zebrań
sprawozdawczych w 10 jednostkach OSP
w okresie zimowym za 2017 rok, podkreślając że tematyka zebrań była różnorodna,
zawierała wiele ciekawych aspektów i ukierunkowana była na sprawy bieżące, zwiększenie sprawności jednostek i potrzeby remontowo-inwestycyjne a zwłaszcza:
1. Opracowanie projektu na budowę remizy w Kornelówce i podjęcie decyzji
do dalszych działań.
2. Kontynuacja remontu strażnicy w Stabrowie z możliwością zagospodaro-
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wania sprzętu poprzez zakup i postawienie garażu.
Rozliczenie prac w związku z zakończeniem remontu budynku remizy
w Jarosławcu.
Poprawa stanu technicznego remizy
w Stanisławce.
Dokończenie prac remontowych w budynku strażnicy i zagospodarowaniem
terenu w Czołkach.
Rozpoczęcie remontu remizy w Horyszowie Polskim, wymiana pokrycia
dachowego, docieplenie i malowanie
elewacji, naprawa zbiornika, zagospodarowanie terenu, wykonanie parkingu i WC.
Wprowadzenie jednostki OSP Czołki
do Krajowego Systemu Ratownictwa.
Zakup nowszej generacji samochodów strażackich dla OSP w Kornelówce i Stanisławce oraz lekkiego dla jednostki w Sitnie.
Dalsze zakupy akcesoriów i wyposażenia bojowego oraz umundurowania.
Realizacja niezbędnych szkoleń w tym:
szkolenia podstawowe, dowódców, mechaników i ratownictwa medycznego.
Systematyczny nabór młodzieży do
straży. Organizowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców
i dziewcząt.
Bieżąca współpraca z KGW, parafiami
i lokalną społecznością.
Większa aktywność w zakresie działalności gospodarczej i kulturalnej.
Udział w imprezach kulturalnych
i sportowych, uroczystościach państwowych, gminnych, powiatowych,
obchodach świąt kościelnych, jubileuszach i ceremonii pogrzebowej.
Prowadzenie na bieżąco kroniki swojej
straży. Sukcesywna dokumentacja życia i najważniejszych wydarzeń.

W dalszej części obrad zapoznano się
ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej,
która dokonała oceny pracy Zarządu za
miniony okres. Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania Zarządowi. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie przez uczestników spotkania.
Następnie zostały omówione propozycje prac gospodarczych oraz wydatków
na ochronę przeciwpożarową w 2018
roku. Na realizację tych zadań zostały
przydzielone środki finansowe w wysokości 402 120,56 zł. I tak w zakresie wydatków majątkowych 120 600,00 zł, planuje
się wykonanie:
 remont pomieszczenia w remizie
i utwardzenie placu w Czołkach,
 sfinalizowanie prac remontowych remizy w Jarosławcu Górnym,
 modernizacja budynku strażnicy
w Stabrowie,
 zakup pompy do nieczystości w Kol.
Sitno.
Ponadto ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 23 313,25 zł będą doposażone takie jednostki jak: Horyszów Polski,
Sitno, Kol. Sitno, Rozdoły i Stanisławka.
Reasumując należy jednoznacznie
podkreślić, że środki przeznaczone na
funkcjonowanie straży są znaczne, ale
takie potrzeby jak: remonty, planowane inwestycje, bieżące zakupy, szkolenia
i opłaty są zdecydowanie większe od proponowanego budżetu na ochronę przeciwpożarową.
W następnym punkcie obrad zapoznano się o sytuacji przeciwpożarowej
i zagrożeniach jakie miały miejsce na
terenie Gminy Sitno w 2017 roku. Generalnie trzeba stwierdzić, że miniony rok
był dobry i spokojny dla naszej gminy.
Wystąpiło bowiem 60 zagrożeń w tym 30
pożarów.

WWW.GMINA.SITNO.PL
W toku spotkania omówiono również
organizowanie uroczystości. Szczególną
uwagę zwrócono na obchody Gminnego
Dnia Strażaka, które odbyły się 3 maja,
a gospodarzem tej uroczystości była straż
w Czołkach. Impreza była dobrze zorganizowana, uroczystość piękna, frekwencja
duża, zainteresowanie spore.
Z pozostałych uroczystości wspomniano o pielgrzymce strażaków do Krasnobrodu, która jest planowana w III dekadzie
września, Mszy Świętej wypominkowej
w intencji zmarłych strażaków, która zostanie odprawiona w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Zamościu w I dekadzie
listopada, a także organizacji 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj.
Z imprez sportowych omówione zostały przygotowania do zawodów sportowo – pożarniczych, które przeprowadzono 3 czerwca w Skierbieszowie, a także
przedstawiono program Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych mieszkańców powiatu zamojskiego, które odbyły
się 23-24 czerwca w Miączynie.
Po wystąpieniu zaproszonych gości
i szerokiej dyskusji, prezes Kajetan Protas, podziękował prezesom, naczelnikom,
wszystkim druhom, kierowcom OSP i sympatykom straży, za wielkie zaangażowanie,
aktywne wspieranie działalności przeciwpożarowej, pomoc osobom potrzebującym, kultywowanie dorobku kultury
narodowej i wszelkie prace na rzecz swoich miejscowości, mieszkańców i naszej
gminy, życząc jednocześnie dużo zdrowia,
sił, szczęścia, zadowolenia z wykonywanej
pracy, życzliwości, poważania w swoim środowisku oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Sitnie
dr inż. Kajetan Protas
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Piłka nożna kobiet
Piąty sezon istnienia sekcji piłki nożnej
kobiet w naszym klubie GKS Potok Sitno
okazał się najlepszym jak do tej pory. Potok zwyciężył rozgrywki ligowe z imponującym bilansem bramkowym 61 bramek
strzelonych przy zaledwie 7 straconych!
W walce o mistrzostwo najtrudniejszymi
przeciwnikami były rezerwy ekstraligowych klubów – aktualnych mistrzyń z Górnika Łęczna oraz AZS PSW Biała Podlaska
która do ostatniego meczu była liderem III
ligi. W bezpośredniej walce o mistrzostwo
Potok okazał się jednak lepszy deklasując
przyjezdne 5:0.
Aktualny skład: kapitan – Karolina Malec,
bramkarze – Klaudia Koryszko, Julia Lachawiec; obrońcy: Katarzyna Suchowicz,
Klaudia Małek, Julia Litwińczuk, Agnieszka
Zacharzyńska, Agata Bergiel; pomoc: Bąk

GKS Potok Sitno

w „okręgówce”

Wiktoria, Milena Kazanowska, Karolina Gaudnik, Natalia Nowosad, Monika Car, Magda
Kiecana, Joanna Gaca, Agnieszka Jankowska; napastnicy: Dominika Mrozik, Patrycja
Dziuba oraz Natalia Czajka, Maria Borys,
Oliwia Rojek, Oliwia Żelik, Paulina Łepak.
Do drużyny należą również: Angelika Kolasa, Joanna Marcola, Klaudia Chwedorowicz,
Wiktoria Chwedorowicz, Natalia Waśko, Julia Witkowska, Marta Szpak, Julia Górska.
Tomasz Smoląg

„Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły
Dużo w Was radości i dobrej pogody
Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie
Gdy skrzydłem Cię dotkną już jesteś ich bratem”
Bieszczady to jedne z najpiękniejszych gór w Polsce. Zachwycają malowniczymi, tonącymi w morzu traw połoninami, mieniącymi się w słońcu lasami
bukowymi, dolinami opuszczonych wsi,
w których znaleźć można miejsca po
dawnych domostwach, cerkwiach czy
cmentarzach. Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zorganizowało w dniu 30
maja br. jednodniową wycieczkę w ten
piękny zakątek Polski. Już sam początek
wycieczki wprowadził jej uczestników
w niesamowity nastrój, bowiem podczas
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Klub z Sitna w sezonie piłkarskim 2017/2018 miał postawiony jeden cel, a mianowicie szybki powrót
do wyższej klasy rozgrywkowej. Ku
uciesze władz klubu, zawodników
a przede wszystkim kibiców Potoku
cel został zrealizowany już w pierwszym sezonie. Dzięki bardzo dobrej
grze drużyna z Sitna odnotowała imponujący bilans w zamojskiej klasie A.
Nasi zawodnicy w 22 meczach odnotowali aż 18 zwycięstw, trzy remisy
i zaledwie jedną porażkę. Potok Sitno
zajął pierwsze miejsce w swojej grupie
wyprzedzając o 9 pkt. drugą Spartę
Wożuczyn, która również awansowała
do klasy O. Zawodnikom życzymy sukcesów w przyszłym sezonie, a kibiców
już teraz zapraszamy do wspierania
naszej drużyny w „okręgówce”.
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rejsu statkiem wycieczkowym można
było podziwiać niesamowite krajobrazy
Zalewu Solińskiego.
Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła
nam w pełni cieszyć się tą wodną atrakcją.
Ale mieliśmy szczęście nie tylko do
pięknej pogody, ale i do przewodnika,
który z niezwykłą pasją opowiadał nam
o pięknie górskiego krajobrazu i dzikości
przyrody, ale także skomplikowanej i tragicznej historii regionu, z którą splotły się
losy niektórych miasteczek i wsi, w większości już nieistniejących. Podejmując
też temat pogranicza zarówno w zakresie kultury duchowej, jak i materialnej,
snuł opowieści o dawnych mieszkańcach
gór (Łemkach i Bojkach), o zamkach, leśnych kolejkach, cennych kościołach,
urokliwych cerkiewkach, nieistniejących
synagogach, cudownych źródełkach i kapliczkach czy w końcu bieszczadzkich
nekropoliach. Kolejnym punktem wycieczkowego programu była przejażdżka
kolejką leśną.

WWW.GMINA.SITNO.PL
zrobienie pamiątkowych zdjęć, skierowaliśmy nasze kroki do najbardziej niezwykłego i unikatowego ogrodu w Bieszczadach
tzw. Ogrodu Biblijnego przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Caritas
w Myczkowcach. Ogród Biblijny powstał
w 2010 roku, ale dotąd jest ciągle jest
zmieniany, urozmaicany i rozbudowywany. Zwiedzający mogą obejrzeć symbolicznie przedstawione i ciekawie zaaranżowane sceny ze Starego i Nowego
Testamentu w pięknej oprawie, którą tworzy ponad 100 gatunków roślin. Jest żywą
księgą Biblii.
Dla organizatorów i mam nadzieję
dla uczestników był to wspaniały dzień,
z jednej strony oderwanie się od codziennych obowiązków, z drugiej strony okazją
do bliskiego obcowania z dziką jeszcze
przyrodą południowo-wschodniej Polski.
Korzystajmy z takich możliwości i takich

Następnie udaliśmy się nad Jezioro
Solińskie. Zapora na Solinie jest największą budowlą hydrotechniczną w Polsce
i wywarła na wszystkich duże wrażenie.
Po zakupie pamiątek i wolnej chwili na

wyjazdów, bowiem to co ujrzymy i przeżyjemy na długo utkwi nam w naszej pamięci i sercu. Takie chwile są nie do opisania
i nikt nie jest nam w stanie ich odebrać.
Agnieszka Grzesiuk
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Zawody sportowo-pożarnicze
Wszystkie drużyny ukończyły bezpiecznie
obie konkurencje zdobywając następujące miejsca z liczbą punktów:
1. OSP Sitno
– 80,88
2. OSP Kornelówka
– 82,38
3. OSP Kolonia Sitno
– 86,23
4. OSP Czołki
– 86,44
5. OSP Jarosławiec
– 88,37
6. OSP Stabrów
– 89,53
7. OSP Stanisławka
– 91,71
8. OSP Cześniki
– 102,09
9. OSP Rozdoły
– 132,68

Kobieca Drużyna Pożarnicza ze Stanisławki I miejsce – 92,81
MDP dziewczęta z Czołek I miejsce
– 77,19
MDP chłopców z Czołek I miejsce
– 75,70
Na zakończenie organizatorzy wręczyli dyplomy, pogratulowali i podziękowali
wszystkim działaczom za wysiłek, wysoki
poziom oraz sportową walkę.

W dniu 03.06.2018 r. w Skierbieszowie
przeprowadzono międzygminne zawody
sportowo-pożarnicze z udziałem jednostek z gminy Sitno i Skierbieszów. W zawodach udział wzięło łącznie 26 drużyn
pożarniczych z terenu obydwu gmin. Przybyłych na zmagania uczestników, sympatyków straży, gości oraz mieszkańców powitał wójt gminy Skierbieszów Stanisław
Sokal. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m
z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

T.H.

Warsztaty „Ogród w słoju”

okazję do spotkania i miłego spędzenia
czasu. Podobne warsztaty zostały zorganizowane również w Gminie Grabowiec
oraz Skierbieszów.
Magdalena Karska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” 7 czerwca br.,
w Centrum Kultury w Sitnie zorganizowało dla mieszkańców obszaru warsztaty
ekologiczne „Ogród w słoju”. Uczestniczki
warsztatów pod okiem Pani Agnieszki
Wróblewskiej ze Stowarzyszenia Pracow-

nia Twórczych Działań w Radawczyku Drugim stworzyły przepiękne ogrody. Każdy
ogród miał swój niepowtarzalny wygląd.
Panie dowiedziały się również, w jaki sposób powinny dbać o swoje rośliny aby stanowiły interesującą ozdobę ich mieszkań.
Warsztaty stanowiły również doskonałą
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Rodzina – zawsze razem, ręka w rękę obok siebie
watę cukrową, lody i inne atrakcje. Dzieci
mogły skorzystać z akcji efektownego
malowania twarzy, spróbować swoich sił
w zawodach sportowych i sprawnościowych. Podczas festynu każdy uczestnik
mógł wypróbować swoje umiejętności

Szkoła Podstawowa w Cześnikach
oraz Centrum Kultury z Biblioteką
w Sitnie przy wsparciu mieszkańców zorganizowało 9 czerwca br. festyn rodzinny, którego najważniejszymi odbiorcami
były dzieci oraz ich rodzice. Zorganizowanie Festynu Rodzinnego miało na celu
wdrażanie zdrowego stylu życia poprzez
ruch na świeżym powietrzu, zachęcanie
do czynnego wypoczynku w czasie wolnym, aktywnego udziału dzieci i rodziców
w grach i zabawach sportowych, integrację środowisk rodzinnych poprzez tworzenie emocjonalnej więzi między tymi
rodzinami. O godzinie 14.00 na scenie
„plenerowej” wystąpili miejscowi szkolni artyści, którzy zaprezentowali swoje
umiejętności. W tym dniu dzieci miały do
dyspozycji zjeżdżalnię, gry i zabawy prowadzone przez instruktorów i nauczycieli,
manualne i uczestniczyć w warsztatach
– wykonując tzw. „bransoletkę szczęścia”.
Coś miłego dla podniebienia w postaci domowych wypieków przygotowały mamy.
Bezpłatnie można było posilić się pysznościami z grilla, wspaniałym bigosem.
Podsumowując nasze wspólne przedsięwzięcie możemy powiedzieć, że festyn
rodzinny udał się na piątkę z plusem.
Agnieszka Grzesiuk
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NAJLEPSZYM, CO MOŻEMY OFIAROWAĆ RODZINIE, JEST WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS,
czyli festyny i pikniki rodzinne w Gminie Sitno.

Piknik Rodzinny Sitno

10 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół
w Sitnie społeczność szkolna spotkała się,
by świętować, bawić się, aktywnie wypoczywać. Przybyłe na imprezę plenerową
rodziny powitała dyrektor szkoły, pani
Monika Duras, która podkreśliła, iż „dzięki
wielkiej pomocy, energii oraz pomysłowości rodziców, nauczycieli, pracowników
obsługi i całego środowiska lokalnego
udało się zorganizować Piknik Rodzinny”.
Na początek przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny dedykowany
rodzicom. Do serc mam i ojców popłynęły piosenki i wierszyki od grup Maluchów
i Starszaków. Po występie, dzieci wręczyły
rodzicom upominki. Muzycznym prezentem obdarowane zostały także rodziny
uczniów Szkoły Podstawowej.
Atrakcją dla najmłodszych były zabawy animacyjne prowadzone przez dyrektor Szkoły Muzycznej „Yamaha” w Zamościu, panią Martę Kułaj-Wyszyńską. Układy
choreograficzne i piosenki zintegrowały
dzieci oraz rodziców.
Wielu przyjemności dostarczyły
konstrukcje dmuchane: zjeżdżalnia, basen z kuleczkami i ruchomy laserowy
paintball. Urozmaiceniem dnia było malowanie twarzy, modelowanie zwierzątek z balonów, puszczanie dużych baniek mydlanych przy pomocy różnych
technik, a także zabawa z balonikami
pompowanymi wodą. Dzieci miały również możliwość wykazania się talentem
plastycznym – rysowały portrety ro-
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roladki smakowały doskonale. Radosne
chwile w gronie rodzinnym umilała muzyka, repertuar przygotował nasz absolwent, Mateusz Łygas.
Dzięki Przyjaciołom szkoły wszystkie atrakcje rodzinnie spędzonego dnia
były bezpłatne. Jak podkreśla dyrektor
Zespołu Szkół w Sitnie, p. Monika Duras
„To świadectwo na to, że w każdym z nas
drzemie duch małego dziecka i każdy
z nas dostrzega potrzebę wspólnego integrowania się i pomagania”. Wsparcia
udzielili szkole: Wójt i Radni Gminy Sitno,
Pan Remigiusz Dadia, Pan Bogdan Auguściński, Pani Barbara Malec „Kuchnia smakosza”, Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Sitnie – Pan Sławomir Wiśniewski, Pan

dziców, które wyeksponowane zostały
w plenerze.
Aktywne rodziny, mimo upału,
z werwą stanęły do rywalizacji w grach
i konkurencjach zręcznościowych. Drużyny rodziców i dzieci miały wiele zadań:
bieg po buty, bieg z balonami wypełnionymi wodą, bieg kelnera, wyścigi na drewnianych nartach i inne. Wszyscy uczestnicy
zabaw otrzymali upominki. I miejsce przyznano Rodzinie Staszczuków, II miejsce
zajęła Rodzina Wolskich, a III – Rodzina
Samulaków.
Wytchnieniem od rozrywek był rodzinnie spędzony czas na rozłożonych kocach. Pod parasolami lub w cieniu szkoły
wszyscy rozpakowali kosze piknikowe.
Dodatkowo częstowano się potrawami
przygotowanymi przez rodziców, „Kuchnię smakosza”, „Gościniec pod akacjami”,
OSP Stabrów, pracowników szkoły. Bigos,
grochówka, kiełbasa, smalec i kiszony
Tomasz Biłant, Strażacy ze Stabrowa i Sitna, Pan Robert Polski, Pan Andrzej Piskorz,
Panowie Krzysztof i Mariusz Blaszka, Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Sitnie, Pani Monika Oleszek
– właścicielka Apteki w Sitnie, Pan Tomasz
Staszczuk, Pan Mirosław Kropornicki, Klub
Sportowy „Potok Sitno”, Centrum Kultury w Sitnie. Dyrektor składa serdecznie
podziękowania: Radzie Rodziców Przedszkola Samorządowego, Radzie Rodziców
Szkoły Podstawowej, Pracownikom obsługi. „Mam nadzieję, że rodzinne spotkanie dostarczyło wiele radości oraz miłego
i twórczego spędzenia czasu” – podsumowuje pani dyrektor.

Zespół ds. promocji szkoły
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„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka”
Ks. Mieczysław Maliński

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania
za fundusze przekazane naszym Szkołom, dzięki którym wypożyczone zostały
nadmuchiwane zjeżdżalnie dla dzieci. Jak
co roku, okazały się one główną atrakcją
uroczystości z okazji Dnia Rodziny, który w tym roku został zorganizowany pod
hasłem „Szczęśliwa Rodzina edukację zaczyna”.
Nadmuchiwane zjeżdżalnie corocznie
są niezaprzeczalnie głównym punktem
uroczystości z okazji Dnia Rodziny, na który uczniowie czekają z utęsknieniem. Cieszymy się, że bariera finansowa nie stała

się przeszkodą nie do pokonania oraz że
znalazła się osoba, która spełniła marzenia
dzieci.
Janusz Korczak mawiał, że „Kiedy
śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
dlatego też mając na uwadze te słowa
oraz widok szczęśliwych dzieci składamy
serdeczne podziękowania Radzie Gminy
Sitno na czele z panem Wójtem – mgr Marianem Bernatem.
Nasza radość jest tym większa, gdyż
zdajemy sobie sprawę, że dla wielu dzieci
Dzień Rodziny jest jedyną okazją, by mogły bawić się swobodnie na zjeżdżalniach

oraz korzystać z wielu innych atrakcji, których z pewnością nie mają na co dzień.
Dziękujemy za zrozumienie naszych
potrzeb, zaś ten wspaniały gest odwzajemniamy niezliczonymi uśmiechami dzieci.
Z poważaniem,

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice
oraz Uczniowie z Zespołu Szkół w Kornelówce,
Szkoła Podstawowa w Kornelówce,
Niepubliczne Przedszkole w Kornelówce
Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim,
Szkoła Podstawowa w Kolonii Sitno,
Szkoła Podstawowa w Cześnikach.
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Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”

Żółty bocian

Starzy ludzie opowiadają, że w Nankinie mieszkał kiedyś bardzo biedny student
imieniem Mio. Studiował malarstwo i podobno był niezwykle zdolny. Był on jednak
tak biedny, że nie miał nawet na czarkę herbaty i na pewno umarłby z głodu, gdyby
nie pewien właściciel herbaciarni, który się
nim zaopiekował. Tknięty litością, dawał
mu codziennie miseczkę ryżu i czarkę herbaty; wiedział, że nigdy nie otrzyma zapłaty, i nigdy na nią nie liczył. Pewnego razu
Mio zjawił się w herbaciarni i powiedział:
– Odchodzę z Nankinu. Nie mam pieniędzy, aby zapłacić ci za wszystko, co u ciebie zjadłem i wypiłem. Nie chcę jednak,
abyś o mnie źle myślał, i nie chcę być
niewdzięczny. Popatrz więc! – wyjął z kieszeni kawałek żółtej kredy i narysował
na ścianie bociana. Bocian był cały żółty
i wyglądał jak żywy. – Ten bocian przyniesie ci tysiąckrotnie więcej pieniędzy,
niż wynosi mój dług – powiedział Mio.
Właściciel herbaciarni uśmiechnął się, słuchając słów studenta, sądząc, że nie jest on
chyba do końca przy zdrowych zmysłach.
– Za każdym razem – kontynuował Mio
– gdy zbierze się w herbaciarni kilku ludzi i po trzykroć klasną w ręce, zejdzie
on ze ściany i będzie dla nich tańczył.

Twojej herbaciarni przyniesie sławę, a tobie pieniądze. Ale pamiętaj, nigdy nie
zmuszaj go, by tańczył tylko dla jednego człowieka. Jeżeli tak się stanie, będzie to ostatni taniec bociana. A teraz
żegnaj i pamiętaj, co ci powiedziałem.
Po tych słowach student odszedł w nieznane, zostawiając zdumionego i zaintrygowanego gospodarza. Przy najbliższej
okazji, gdy w herbaciarni zebrało się dużo
ludzi, postanowił sprawdzić to, o czym
mówił Mio. Nie uprzedzając nikogo, poprosił gości, aby klasnęli trzy razy w dłonie. Jakież było zdziwienie, gdy bocian
natychmiast zszedł ze ściany na podłogę
herbaciarni i tańczył przeróżne tańce. Do
tego robił to bardzo żywo i wesoło, strojąc zabawne miny. Goście byli zachwyceni.
Wykrzykiwali zdumieni i zadowoleni, klaskali do rytmu i śpiewali piosenki, a bocian
tańczył. Od tego dnia było tak za każdym
razem, kiedy zebrało się w herbaciarni
dużo gości. Właściciel rzeczywiście bogacił
się bardzo szybko. Wieść o tańczącym żółtym bocianie rozchodziła się coraz szerzej
i goście zjeżdżali się tłumnie z najdalszych
okolic, aby przekonać się, czy to prawda.
Pewnego razu herbaciarnię odwiedził wysoki urzędnik cesarski, zwabiony niezwykłymi opowieściami o tańczącym ptaku.
Widząc jednak, że w herbaciarni siedzą
tylko chłopi i rzemieślnicy, kazał służbie
wszystkich wypędzić, bo uznał ich za nie-

godne dla siebie towarzystwo. Służący, za
pomocą pałek, szybko to uczynili. Wtedy
to urzędnik wyłożył na stół mnóstwo pieniędzy i zażyczył sobie zobaczyć tańczącego bociana. Właściciel, niewiele myśląc
o konsekwencjach, przed którymi przestrzegał go Mio, trzykrotnie klasnął w dłonie. Bocian niechętnie zszedł ze ściany,
wyglądał, jakby był chory. Przetańczył tylko jeden taniec i prezentował się przy tym
bardzo smutno. Potem wrócił na ścianę
i już więcej się nie poruszył. Nie pomogło
klaskanie i zachęty. Nikt na to nie mógł nic
poradzić. Wieczorem ktoś mocno zastukał
do drzwi herbaciarni. Właściciel poszedł
otworzyć i ujrzał tam studenta Mio, który
bez słowa wyciągnął z kieszeni fujarkę, zagrał, odwrócił się i odszedł, nie oglądając
się za siebie. A bocian zeskoczył ze ściany,
zatrzepotał skrzydłami i podreptał w ślad
za nim. Od tamtej pory nikt już nigdy nie
widział ani studenta Mio, ani tańczącego
żółtego bociana.
Historia ta mówi o tym, że jeśli pojawi
się coś szczególnego, jakiś talent czy osobliwość, to powinny służyć wszystkim. Im
więcej ludzi z tego skorzysta, tym większe będzie to miało znaczenie. Jeśli zaś
zawładnie nią jeden człowiek, to nie jest
ważne, czy ona istnieje, czy nie – dla ludzi
znika. Dobry trener dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem i talentem.
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Kącik z przepisami

Skrzydełka na grilla
Składniki:
Skrzydełka z kurczaka 12 szt.
Estragon 1 łyżeczka
Zioła prowansalskie 1 łyżeczka
Papryka słodka 1 łyżeczka
Musztarda ostra 1 łyżka
Olej lub oliwa 2 łyżki
Sok z 1 cytryny
Vegetta 1-2 łyżeczki

Letnie ciasto
z owocami
Składniki:
Kruche ciasto:
2,5 szkl. mąki pszennej
250 g masła
5 żółtek
3 łyżki cukru pudru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
Budyniowa pianka:
5 białek
1 szkl. cukru
1 opak. cukru wanilinowego lub cukru
z wanilią
2 opak. budyniu waniliowego
1/2 szkl. oleju
Dodatkowo:
500 g dowolnych owoców (borówki, porzeczki)
Przygotowanie:
Do miski przesiewamy mąkę, dodajemy
żółtka, cukier, proszek do pieczenia i pokrojone masło. Szybko zagniatamy całość
do uzyskania jednolitej całości.
Powstałe ciasto formujemy w kulkę, dzielimy na 2 części (w proporcjach 60% i 40%)
zawijamy w folię i chłodzimy w zamrażalniku przez ok. 1 godz.
Blaszkę o wymiarach 33 x 20 cm smarujemy masłem i wykładamy papierem do
pieczenia. Na spód wykładamy 1 część
(60%) ciasta. Można je rozwałkowywać,
zetrzeć na tarce lub zwyczajnie wykleić
spód. Całość wyrównujemy i wstawiamy
do nagrzanego na 180 stopni C piekarnika.
Pieczemy ok. 20 minut aż ciasto nabierze
złotego koloru. Studzimy.

Białka ubijamy na sztywno. Następnie
stopniowo dodajmy oba cukry oraz budyń
waniliowy. Ubijamy na najwyższych obrotach. Na końcu wolną strużką wlewamy
olej i ubijamy do całkowitego połączenia
się składników.
Na wystudzony blat wcześniej upieczonego ciasta wykładamy budyniową piankę,
wyrównujemy i układamy dowolne owoce. W naszym przypadku były to borówki
razem z porzeczkami, ale równie dobrze
sprawdzą się każde inne – maliny, agrest,
czereśnie czy też wiśnie.
Na wyłożone owoce ścieramy pozostałą
cześć ciasta (40%) – najlepiej na tarce jarzynowej. Pieczemy w temp. 190 stopni C
przez ok. 30-40 minut. Studzimy i posypujemy cukrem pudrem

Przygotowanie:
Umyte skrzydełka zaprawić we wszystkich
przyprawach. Wymieszać i dać do lodówki
najlepiej na noc. Kłaść na dobrze już rozpalonego grilla i smażyć z dwóch stron do
miękkości skrzydełek. Najlepiej piec na
aluminiowej tacce.

Sałatka z czarnuszką
Składniki:
1 mała kapusta pekińska
1/2 puszki kukurydzy
20 dag pieczarek
pęczek szczypiorku
10 pomidorków koktajlowych
2 ząbki czosnku
1 jogurt naturalny (mały)
2 łyżki majonezu
sól
świeżo zmielony pieprz
1 łyżka oleju (do przesmażenia pieczarek)
1/2 łyżki czarnuszki
Wykonanie:
Kapustę pokroić ( dość cienko),do miski,
kukurydzę odsączyć z zalewy i wsypać do
kapusty. Pomidory pokroić w ćwiartki, dodać do sałatki.
Pieczarki po oczyszczeniu pokroić w plasterki, lekko posolić i przesmażyć na oleju. Po usmażeniu wrzucić do sałatki. Ca-

łość wymieszać, posolić i popieprzyć do
smaku.
Czosnek przecisnąć przez praskę, dodać
jogurt, majonez, wymieszać i wlać do sałatki. Na koniec wsypać czarnuszkę, która
dała niepowtarzalny smak.
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W OSTATNIM CZASIE
ODESZLI OD NAS
Marcola Andrzej
lat 31, zmarł 27.03.2018 r.
Budzyński Jan
lat 88, zmarł 26.12.2017 r.
Maluga Władysław
lat 61, zmarł 03.05.2018 r.
Sitarz Czesław
lat 75, zmarł 04.05.2018 r.
Michaluk Józef
lat 65, zmarł 13.05.2018 r.
Rycaj Alfred
lat 65, zmarł 14.05.2018 r.
Wójcik Roman
lat 64, zmarł 17.05.2018 r.
Janiszyn Ewa
lat 84, zmarła 21.05.2018 r.
Kosmala Wiesław
lat 77, zmarł 23.05.2018 r.
Żołdak Maria
lat 56, zmarła 26.05.2018 r.
Michalik Ryszard
lat 72, zmarł 30.05.2018 r.
Nowak Helena
lat 92, zmarła 15.06.2018 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
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„Noc w Bibliotece to już historia...”

Już po raz czwarty Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie zgłosiło się do ogólnopolskiej akcji „Noc w Bibliotece”, mającej na celu promocję czytelnictwa oraz
pokazanie się bibliotek z innej, ciekawszej
dla młodego czytelnika strony. W tym roku
wzięło w niej udział 1875 bibliotek z całego kraju. Hasłem przewodnim imprezy
było „RzeczpospoCzyta”, upamiętniając
stuletnią rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Naszą imprezę rozpoczęliśmy w sobotni wieczór 9 czerwca. Po emocjonującym i pełnym wrażeń festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową
w Cześnikach i Centrum Kultury w Sitnie,
grupa 22 osób, stawiła się punktualnie na
boisku szkolnym. Każdy uczestnik miał
spakowany śpiwór, matę i oczywiście ulubioną maskotkę. Z takim ekwipunkiem
przeszliśmy do Centrum Teleinformatycznego w Cześnikach.
Po rozpakowaniu i zajęciu miejsca
na nocleg wszyscy chętnie brali udział
w przygotowanych przez pracowników
zabawach, grach, tańcach i pracach plastycznych. Dzieci mogły się lepiej poznać
poprzez zabawy integracyjne.

W teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
uczestnicy zmagali się z pytaniami z literatury, geografii, historii naszego kraju, tej dawnej, jak i współczesnej. Większość pytań nie
sprawiało jednak trudności. Po tak wytężonej pracy, przyszedł czas na ciepłą przekąskę.
Ważnym punktem wieczoru, było
wspólne wykonanie flagi biało-czerwonej
złożonej z odrysowanych dłoni dzieci. Przy

tak uroczystym nastroju nie mogło zabraknąć polskiego tańca narodowego. Z flagą
na czele, parami, zatańczono poloneza.
Chociaż nikt nie wydawał się zmęczony,
zegar wybijał kolejną godzinę po północy.
Na ostudzenie emocji został wyświetlony film „Tarapaty” mający swoją premierę we wrześniu ubiegłego roku.
Tak zakończyliśmy kolejną edycję „Noc
w Bibliotece”.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom,
rodzicom i opiekunom za zaangażowanie
i zapraszamy za rok.
Kamila Szmidt
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W Krainie Uśmiechniętości
... Było to nie tak dawno temu, gdy 16 czerwca udaliśmy się z grupą wycieczkową do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Zanim wyruszymy na podbój krainy
baśni i bajek, nasza Pani przewodniczka –
Dorotka z krainy Oz wita nas w bajkowym
przedpokoju, z którego przez mysią norkę
przedostajemy się na Zaczarowany Dworzec Kolejowy w Pacanowie. Tam wsiadamy
do magicznego pociągu, którym udajemy
się w niezwykłą podróż do wnętrza ziemi,
a także w kosmos i pod wodę. Potem kierujemy nasze kroki do magicznego ogrodu, ale najpierw musimy znaleźć klucz do
ogrodowej bramy. W ogrodzie rosną pięk-

ne, olbrzymie, kolorowe kwiaty, w których
można usiąść i słuchać bajki. W jednym
z kielichów słuchamy wiersza „Ptasie Radio”
J. Tuwima w mistrzowskiej interpretacji Ireny Kwiatkowskiej oraz przechodzimy przez
wnętrze zaczarowanego „pnia odwagi”. Jak
się okaże odwaga będzie nam potrzebna.
Następnie udajemy się w stronę szachowej

wieży, tuż obok której znajduje się mała
sala kinowa, gdzie wszyscy wygodnie siadamy na pufach i oglądamy jeden z odcinków wybranej bajki. Do Skarbnicy Bajek
wchodzimy przez lustro z pary. Czujemy
się jak Alicja w Krainie Czarów. W ścianie
poświęconej polskim bajkom odkrywamy
magiczny świat baśni, gdzie krok po kroku
ukazują się nam całe zastępy baśniowych
postaci. Na palcach przechodzimy obok
śpiącego wawelskiego smoka, dotykamy
ręką i czujemy jak bije jego olbrzymie serce. Przed nami kolejne emocje, ale tym razem czekają na nas w kinie „Szkatułka”. Po
filmie idziemy na obiad. A potem, potem
deser w postaci nitro-lodów, które powstają podczas wybuchowych warsztatów.
Wszystko odbywa się za sprawą ciekłego

azotu LN2, który wykorzystywany jest m.in.
w medycynie oraz kuchni molekularnej, ale
nie tylko. W trakcie godzinnych warsztatów
dowiemy się, że zapałka mocniej świeci,
a za pomocą banana można wbić gwoździa w pień drewna. „Zabawa” z nitro jest
spektakularna, ale obcowanie z cieczą przy
– 195,8ºC jest niebezpieczne i wymaga niebywałej ostrożności – nawet małe pryśnięcie w oko może pozbawić wzroku. Po tym
co obejrzeliśmy niełatwo było wrócić do
rzeczywistości.
Koziołek Matołek przywędrował 85
lat temu do Pacanowa na kartach książki
K. Makuszyńskiego i na dobre się tu zadomowił. Jest wszędzie: na witrynach sklepów,
murach domów, płotach. Ten sympatyczny,
nieco nieporadny bohater naprawdę mieszka w Centrum Bajki: miejscu, gdzie dzieci,
rodzice i dziadkowie oprócz niego spotkają
bohaterów baśniowego świata. Nie wierzycie? Przekonajcie się sami.
Nasza wyprawa była możliwa m.in.
dzięki funduszom przekazanym przez Pana
Wójta jako nagroda za udział w konkursie
plastycznym „Koziołek Matołek łączy pokolenia” oraz Dnia Dziecka. Dziękujemy.
Danuta Wrotniak

