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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia.
Niech będzie to czas spędzony w gronie
najbliższych, pełen spokoju, radości
i tak cennego zdrowia,
które w obecnej chwili jest
szczególnie ważne.
Radujcie się Państwo
i z ufnością patrzcie w przyszłość,
by przyniosła nam wszystkim
samo dobro.
Władysław Wydmański

Krzysztof Seń

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Sitno

Zdrowych, szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei, miłości
i optymizmu na każdy dzień.
Radosnego i pogodnego nastroju
oraz Wesołego Alleluja!
życzy
Kajetan Protas
Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego
ZOSP RP
w Sitnie

Wszystkiego najlepszego z okazji
Świąt Wielkiej Nocy.
Zdrowia, pogody ducha, radosnego,
wiosennego nastroju oraz obfitych łask
i błogosławieństw
od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Świąt pełnych pokoju, wiary,
nadziei i miłości.
Z radosnym „Alleluja” składa
Redakcja z Pracownikami Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie
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Z obrad Rady Gminy Sitno
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Obrady XXVI sesji Rady Gminy VIII

XXVII sesja Rady Gminy odbyła się 22

 w sprawie planu ustalającego formy

kadencji odbyły się 30 grudnia 2020 r. Na

stycznia 2021 r. Na sesji została podjęta

doskonalenia zawodowego nauczycieli

sesji Radni podjęli następujące uchwały:

następująca uchwała:

oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczy-

 w sprawie zamiaru połączenia Muzeum

 w sprawie przedłużenia terminu odwo-

cieli pobieranych przez uczelnie oraz spe-

Pożarnictwa w Cześnikach i Centrum

łania ze stanowiska Skarbnika Gminy

cjalności i form kształcenia nauczycieli

Kultury z Biblioteką w Sitnie,

Pani Jolanty Hryciuk w związku z przej-

objętych dofinansowaniem na 2021 r.,

 w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

ściem na emeryturę.

wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrę-

wego planu zagospodarowania przeXXVIII sesja Rady Gminy odbyła się
01 marca 2021 r. Na sesji zostały podjęte

bie geodezyjnym Sitno,
 w sprawie udzielenia jednorazowego

 w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-

następujące uchwały:

wsparcia rzeczowego z tytułu urodze-

strzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno,
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia o wspólnym przygotowa-

nia dziecka „Wyprawka – Nasz Bobas”,

 w sprawie przyjęcia sprawozdań z dzia-

niu i przeprowadzeniu postępowania

 zmieniająca uchwałę w sprawie po-

łalności stałych komisji Rady Gminy

o udzielenie zamówienia publicznego

Sitno za rok 2020,

na zakup energii elektrycznej w ramach

wołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu
osobowego,
 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 w sprawie uchwały budżetowej na
2021 r.,

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy Sitno oraz planów pracy

 zmieniająca uchwałę w sprawie utwo-

stałych Komisji Rady Gminy Sitno na

rzenia ośrodka wsparcia Dziennego

2021 rok,

Domu „Senior +” w Stanisławce oraz

 w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno
pomocy finansowej Miastu Zamość,

 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
Sitno.

Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

włączenia go w strukturę Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie.

 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Sitno,

Opracował: Krzysztof Prokopowicz

Powołanie nowego skarbnika Gminy Sitno
W dniu 1 marca br. Rada Gminy
Sitno uchwałą nr XXVIII/197/2021 na
sesji Rady Gminy powołała Panią Marzenę Futyma Sawicką na skarbnika
Gminy Sitno. Pani Marzena ukończyła
studia magisterskie na kierunku Prawo
Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. Następnie kontynuowała w 2009 r. studia
podyplomowe na kierunku - Legislacja
samorządowa na Wyższej Szkole Eko-

nomii i Innowacji w Lublinie, z kolei
w 2019 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku - Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych Wydziału Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Ma 10-letnie doświadczenie w pracy
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz 2-letni staż pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Nowej Pani
Skarbnik życzymy owocnej pracy na
rzecz rozwoju naszej społeczności.

Wydawca: Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno
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Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz
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Sitno – 600 lat historii
W tym roku mija dokładnie sześć wieków gdy po raz pierwszy w dokumencie pisanym odnotowano nazwę wsi Sitno. Taką odległą, późnośredniowieczną metryką może się pochwalić niewiele miejscowości. Nawet stolica powiatu – Zamość jest o prawie dwieście
lat młodsza, natomiast w gminie Sitno nieznacznie starszą historię mają jedynie Horyszów Polski i Cześniki.
Według najnowszych ustaleń, pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi
z 6 marca 1421 r. i została odnotowana
w Zapiskach ziemskich chełmskich. Mówi
o tym, że król Władysław Jagiełło tego
właśnie dnia na prośby bojara Michała
Brazy, przeniósł jego wieś Sitno w ziemi
chełmskiej z prawa polskiego i ruskiego na niemieckie zwane średzkim. Bojar
Michałko Brah (tak najczęściej był pisany
w kolejnych dokumentach) musiał więc
być w posiadaniu osady przed jej prawną transformacją. Wymieniona data nie
jest zatem datą założenia wsi, a jedynie
pierwszym zapisem o niej. Sama wieś
powstała znacznie wcześniej, co potwierdzają również znaleziska archeologiczne.

su zarejestrowano na terenie dzisiejszej
miejscowości aż 6 dużych skupisk osadniczych. Niewątpliwie w owym czasie
zaczął tworzyć się zalążek przyszłej wsi,
rozwijającej się sukcesywnie w XIV w.,
którą w 1421 r. odnajdujemy już w dokumencie pisanym jako własność ruskiego
bojara Michałka Braha.
Własność bojarska Sitna na pocz. XV w.
była już swoistym ewenementem, ponieważ po przyłączeniu Rusi Halickiej do
Polski przez króla Kazimierza Wielkiego
i ostatecznym wcieleniu jej części, tj. ziemi chełmskiej do Korony w 1387 r. przez
króla Władysława Jagiełłę, własność
bojarska została zlikwidowana i tereny
te albo pozostawały w rękach króla lub

pozwolił tej rodzinie na zadzierzgnięcie
więzi powinowactwa z Zamoyskimi i Suchodolskimi. Od Snopkowskich przez
małżeństwo Stanisława Łaszcza, który
ożeniony był z Jadwigą Snopkowską,
wieś przeszła do innej wpływowej rodziny – Łaszczów. Następnie do Fredrów,
bowiem córka Jadwigi i Stanisława
Łaszczów, Barbara, około 1637 r. wyszła
za mąż za Walentego Fredrę h. Bończa,
podczaszego bełskiego. Z kolei w 1677 r.,
po śmierci Walentego Fredry, jego syn
Stanisław Antoni sprzedał w tym samym roku Sitno Krzysztofowi Malczewskiemu. Rodzina Malczewskich długo
i solidnie gospodarowała majątkiem.
Założyli w jego obrębie trzy dodatkowe

Najstarszy widok Sitna na mapie z lat 1779-1783 (Źródło: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, Tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182,
202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek, Warszawa 2015)

Już w odległych pradziejach wędrująca ludność dostrzegła na terenach dzisiejszej miejscowości dogodne warunki
pod osadnictwo. Pierwsze ślady pobytu
człowieka w postaci znalezisk fragmentów naczyń glinianych, związane są
z neolitycznym ludem nazwanym przez
archeologów kulturą ceramiki sznurowej, datowaną od 2200-1900 r. p.n.e.
W epoce brązu istniały już spore osady
tzw. kultury strzyżowskiej i kultury trzcinieckiej, ślady osadnictwa znane są również z okresu wpływów rzymskich. Najbardziej osadnictwo rozwinęło się we
wczesnym średniowieczu, szczególnie
od X do XIII wieku. Z tego bowiem okre-

przechodziły w ręce polskiej szlachty.
Sitno przestało być własnością ruskiego
bojara dopiero 22 lutego 1434 r., kiedy
to król Władysław Jagiełło mocą dokumentu wystawionego w Nowym Mieście
Korczynie zaświadczył zamianę dóbr
dokonaną między Wawrzyńcem Strączkiem z Bzowca i Michałem Brahą z Sitna.
Pierwszy z nich odstąpił swoje sołectwo
w Ślepczach w ziemi chełmskiej, Braha w zamian wyzbył się całej wsi Sitno.
Poślubiając córkę Wawrzyńca - Annę
Strączkównę, kolejnym właścicielem Sitna został Jan Snopkowski herbu Rawicz.
Do Snopkowskich wieś należała jeszcze
w XVI w. Wzrastający prestiż majątkowy

folwarki: Czołki, Kornelówkę i Janówkę.
Zbudowali w Sitnie gorzelnię - w latach
1885-95 funkcjonującą jako jedyny tego
typu zakład na terenie powiatu zamojskiego, natomiast pod koniec XIX w.
wznieśli nowy pałac otoczony okazałym
parkiem i ogrodem, a także przeważnie murowaną zabudową folwarczną.
Niestety trudna sytuacja na pocz. XX w.
zmusiła Malczewskich najpierw do częściowej wyprzedaży, a w 1913 r. do wystawienia całych dóbr na licytację, które
zakupił Witold Święcicki, ale po zniszczeniach I wojny światowej i on zrezygnował z dalszego gospodarowania majątkiem. Pozbył się go poprzez parcelację
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dóbr i sprzedaż w 1923 r. tzw. resztówki
(pałac, park, część gospodarczą i 58 ha)
Sejmikowi Zamojskiemu, który zorganizował tu Ludową Szkołę Rolniczą Żeńską oraz Gospodarstwo Rolne Sejmiku
Zamojskiego. W ten sposób rozpoczął
się nowy okres w historii miejscowości,
związany ze szkolnictwem ludowym
i krzewieniem kultury rolnej.
Szkoła Ludowa, kierowana przez Wandę Popławską, wykształciła do 1950 r. (tj.
jej zamknięcia) wiele młodych kobiet,
przygotowujących się do roli wiejskiej
gospodyni. Kontynuacją tych działań
były Szkoła Rolnicza-Gospodarcza oraz
Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a w latach
1992-99 nawet Uniwersytet Ludowy
im. Stanisława Staszica. Doceniając te
ogromne zasługi miejscowości w rozwoju kultury rolnej, po utworzeniu województwa zamojskiego, Sitno w 1976
r. wytypowano na siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego
(z lokum w pałacu i w pozostałych
obiektach należących dotąd do szkoły),
który w 1991 r. przekształcono na Zamojski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
a w 1999 r. na Oddział w Sitnie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lublinie z siedzibą w Końskowoli. Znany rolnikom w całym regionie
Ośrodek udziela porad w prowadzeniu
gospodarstw, wydaje liczne fachowe
publikacje, a coroczną tradycją stała
się, znana nie tylko w regionie, wystawa
zwierząt hodowlanych, maszyn i urządzeń rolniczych.
Wspomniana Szkoła Ludowa Żeńska nie była pierwszą placówką oświaty
w Sitnie. Już w 1891 r. powstała we wsi
jednoklasowa szkoła rosyjska, działająca
do 1915 r., od 1916 r. jako szkoła polska
jednoklasowa, od 1919 r. aż do wojny
– czterooddziałowa. Nauczanie w niej
wznowiono po wyzwoleniu w 1944 r.
sukcesywnie powiększając liczbę klas.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

Dopiero w 1999 r. doczekała się własnego samodzielnego budynku – dotąd bowiem nauczanie odbywało się „kątem”
w domach prywatnych lub w części budynku Urzędu Gminy.
Sitno nigdy nie było siedzibą parafii
rzymskokatolickiej, ale za to przez kilka
stuleci - parafii prawosławnej i unickiej.
Po raz pierwszy obecność we wsi cerkwi odnotowano w 1564 r., ale znając
pochodzenie pierwszych właścicieli wsi
i wiedząc, że Sitno było ich siedzibą rodową, na pewno cerkiew była tu zorganizowana znacznie wcześniej. Od 1596 r.
była to cerkiew unicka, od 1875 r. ponownie prawosławna. Z historycznych map
znamy nawet dokładną lokalizację budynku cerkwi – w dzisiejszej południowej części wsi zwanej Starą Wsią, która
stanowiła zalążek całej miejscowości.
Pochówki najpierw odbywały się bezpośrednio przy świątyni, ale w 1 poł. XIX w.
zarządzeniem władz założono z dala od
zabudowań wsi nowy cmentarz – zachowany częściowo do dziś. Cerkiew została
zniszczona w czasie I wojny światowej,
która przyniosła ogromne straty dla Sitna, ponieważ tereny te były miejscem
wyjątkowo krwawych walk wojsk nieprzyjacielskich, czego dowodem są zachowane do dziś dwa cmentarze wojenne założone na krańcach wsi wschodnim
i zachodnim.
Cerkwi już nie odbudowano. Nastały nowe czasy niepodległej II Rzeczypospolitej. Wielu prawosławnych,
a dawniej unitów, przeszło teraz na
katolicyzm. Wieś szybko się rozrastała.
W 1929 r. liczyła już ponad tysiąc mieszkańców. W tym czasie funkcjonowały
w Sitnie wiatrak i młyn, pracowali:
kołodziej, stolarz, koszykarz, krawiec,
szewc; były 4 sklepy, działała Ochotnicza Straż Pożarna powołana jeszcze
w 1918 r., a także Towarzystwo Kredytowe - jedna z dwu instytucji tego
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typu działających na terenie powiatu
zamojskiego.
Czas okupacji hitlerowskiej i wysiedlenia był tak samo ciężki dla Sitna jak
i dla całej Zamojszczyzny. Wiele osób
przeszło przez obozy niemieckie, kilkanaście zostało rozstrzelanych w egzekucjach, które miały miejsce na terenie wsi
w 1942 r.
Po wojnie nastąpiły duże zmiany, poczynając od tzw. przetasowania narodowości w wyniku czego wielu Ukraińców
opuściło Sitno, przybyło natomiast ludności tzw. zabużańskiej. Powstało szereg
gospodarstw wzdłuż nowej drogi – dziś
głównej szosy prowadzącej przez wieś.
Miejscowość zelektryfikowano, drogi
utwardzono, powstały placówki handlowe, ośrodek zdrowia, Bank Spółdzielczy,
apteka, lecznica dla zwierząt, ośrodek
maszynowy, biblioteka i ośrodek kultury. Wyjątkowym wyróżnieniem dla wsi
było powołanie jej w 1972 r. na siedzibę
gminy, a cztery lata później wspomnianego już Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego.
Dziś mieszkańcy Sitna tworzą dalszą
historię miejscowości i to tylko od nich
zależy, jak ocenią ją przyszłe pokolenia.
Ewa Prusicka

W przygotowaniu jest monografia „Dzieje miejscowości gminy Sitno”,
z obszernym rozdziałem poświęconym
sześćsetleciu Sitna. Druk monografii jest
planowany w połowie br. Nadal są kompletowane historyczne fotografie Sitna
oraz miejscowości gminy. Zwłaszcza poszukiwane są zdjęcia z okresu międzywojennego, lat okupacji i czasów PRL-u. Osoby, które mogłyby udostępnić ze swoich
prywatnych zbiorów tego typu materiały,
prosimy o kontakt z Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie (84 611-23-00).
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Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę
W grudniu 2020 r. po wielu latach
pracy na rentę chorobową przeszedł Pan
Roman Skrzypa, natomiast na zasłużoną
emeryturę odeszły dwie pracownice Urzędu Gminy Sitno - Pani Barbara Brzozowska i Pani Elżbieta Sołoducha.

nowisku Inspektora ds. kadrowych i gospodarczych.

Pan Roman Skrzypa od ponad 26 lat
pracował w Urzędzie Gminy Sitno, najdłużej w okresie zatrudnienia na stanowisku
– konserwator ds. sieci wodociągowej,
w ostatnich latach jako rzemieślnik – specjalista.

Pani Barbara Brzozowska podjęła
pracę w 1996 r. jako specjalistka ds. kadrowych w Gminnym Ośrodku Oświaty w Sitnie, następnie w tutejszym Urzędzie pracowała od 2001 roku, a od roku 2016 była
pełnomocnikiem ds. ochrony informacji
niejawnych. W ostatnich latach pełniła
funkcje kierownika Referatu Administracyjno – Organizacyjnego.

Podziękowania na ręce pracowników
tutejszego Urzędu wraz z indywidualnymi życzeniami za długoletnią pracę złożył
w imieniu swoim oraz pracowników Urzędu Wójt Gminy Krzysztof Seń.
Raz jeszcze życzymy długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i w spokoju.
A. Grzesiuk

Emerytury
nadszedł czas…

Pani Elżbieta Sołoducha swoją służbę publiczną rozpoczęła w 1981 roku.
W ostatnich latach pracowała w Referacie
Administracyjno – Organizacyjnym na sta-

W dniu 26 lutego br. w Urzędzie
Gminy uroczyście pożegnano Panie
odchodzące na emeryturę tj. Skarbnik
Gminy Sitno Jolantę Hryciuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sitnie Barbarę Tor.
Pani Jolanta Hryciuk pracowała w Urzędzie Gminy Sitno od dnia
26.06.1996 r. na stanowiskach: Podin-

spektor ds. księgowości, Inspektor
ds. księgowości, Inspektor ds. rozliczeń, Zastępca Skarbnika, a od
01.01.2008 r. zajmowała stanowisko
Skarbnika Gminy. Skrupulatnie pilnując dochodów i wydatków, wspomagała swoją wiedzą i doświadczeniem, tworzyła i realizowała budżety,
kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz
w całości czuwała nad stabilnością finansów Gminy.
Pani Barbara Tor zatrudniona
w UG Sitno od dnia 01.11.1982 r. na stanowiskach: referenta, inspektora w Referacie Rolnictwa. Od 07.01.1994 r. pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sitnie, a od 25.04.2008 r.
pełniła funkcję Kierownika GOPS.
Przez lata swojej pracy zawodowej
podejmowała różne inicjatywy między innymi:
- realizowała projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny): „Im więcej
tym lepiej”,
- współpracowała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zamościu,
- była współorganizatorem Mikołajkowego Koncertu charytatywnego: „Podziel się tym, co masz”,
- nadzorowała prowadzenie GOPSowego Banku Rzeczy Używanych.
W 2017 r. odebrała z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej honorową
odznakę Primus in Agendo („Pierwszy
w działaniu”), za szczególne działania
i zasługi na rzecz rynku pracy, polityki
społecznej i rodziny.
Wójt Gminy Krzysztof Seń w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu i podległych jednostek
podziękował za pełną zaangażowania
pracę na rzecz Gminy Sitno.
Z kolei 1 marca br. przed sesją
Rady Gminy słowa uznania w kierunku Pań wyrazili również Przewodniczący Rady – Władysław Wydmański,
Wójt Gminy – Krzysztof Seń, radni oraz
sołtysi Gminy Sitno. Na ręce Pań powędrowały kwiaty, upominki oraz życzenia dobrego zdrowia, optymizmu,
realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.
Podziękowania Wójtowi, Radnym
oraz Sołtysom złożyły również obydwie Panie podkreślając, że zawsze
mogły liczyć na pomoc i wsparcie, co
było dla nich niezmiernie ważne.
Agnieszka Grzesiuk
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Gratulacje i życzenia dla Pani Kazimiery Adamczuk z okazji 100 urodzin
„Kolejnych lat w zdrowiu i radości z życia” w trakcie krótkiej wizyty ze
względu na pandemię życzył Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń Pani Kazimierze
Adamczuk mieszkance wsi Stabrów.
Szczęśliwi czasu nie liczą… ale w tym
wypadku nawet trzeba. Pani Kazimiera
cieszy się swoim wiekiem i ma czym, bo
trzycyfrowa liczba lat to rzadkość. Na
ręce Jubilatki Wójt Gminy złożył dyplom
z życzeniami i gratulacjami od Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, bukiet kwiatów i upominki. Szanownej Jubilatce składamy serdeczne
gratulacje i życzymy 200 lat w zdrowiu
i pomyślności oraz dalszej tak troskliwej
opieki.
Zofia Malinowska

„GRAMY Z GŁOWĄ” – 29 finał WOŚP

W tym roku Gmina Sitno aktywnie
włączyła się do 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dedykowanego
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii
i diagnostyce głowy. Tak jak w roku ubiegłym, wolontariuszki z Urzędu Gminy w Sitnie – p. Ewelina Sobczuk i Wioleta Kudełka
oraz Pan Andrzej Sołoducha – naczelnik
OSP Stabrów, bez zastanowienia zgłosiły
się do sztabu po odbiór puszek.
Darem, który można było wylicytować podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy był woucher na
spędzenie jednego dnia
w towarzystwie Wójta Gminy
Sitno – Pana Krzysztofa Senia.
Wójt obiecał, że na jeden
dzień odstąpi swój fotel i swoje
obowiązki. Woucher został wylicytowany za kwotę 325 zł! Szczęśliwy
zwycięzca jeszcze nie wykorzystał
wylicytowanego wouchera.

„Postaram się, aby
ten dzień był niesamowitą przygodą dla zwycięzcy. Poznasz moich
współpracowników,
codzienną pracę Urzędu i obowiązki Wójta od
„kuchni”, a Twoja wizyta
będzie idealną okazją
do omówienia i zgłoszenia własnych pomysłów
na zmiany w Gminie.
Nasze spotkanie rozpoczniemy od pysznej
kawy, a zakończymy pamiątkowymi zdjęciami. Jednak, co będziemy robić w ciągu dnia
pracy to niespodzianka, o tym przekonaj się
sam.” - tak zachęcał do licytacji sam Wójt.
Dzienny Dom Seniora w Stanisławce
również włączył się do tegorocznej akcji.
Do zamojskiego sztabu zostały przywiezione dwa obrazy
malowane na
płótnie
w drewnianych ramach
oraz jeden
batik
–

Róża. Autorką tych obrazów
jest Pani Maria Czusz
z Cześnik.

Całą akcję koordynował Pan Tomasz Biłant wraz z Panią Kamilą Szmidt – dyrektorem Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.
Ze sztabu zamojskiego na licytację do naszej gminy trafiło 11 przedmiotów, które Pan
Tomasz zamieścił na profilu „Sitno to my”.
Państwo Sołoduchowie ze Stabrowa przekazali na licytację pyszny miód z własnej pasieki. Strażacy ze Stabrowa zadeklarowali, że
wylicytowane przedmioty będą osobiście
dostarczane do zwycięzcy aukcji.
Wszystkie przedmioty, które nasza gmina otrzymała ze sztabu zostały
sprzedane, a kwoty ze sprzedaży zasiliły puszki WOŚP.
Strażacy ze Stabrowa dotrzymali
obietnicy i w niedzielę podczas finału WOŚP od
rana rozwozili wylicytowane przedmioty.
Następnie strażacy wyruszyli w stronę Zamościa, gdzie kwestowali i zachęcali do
wsparcia akcji.
Tomasz Biłant
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„Wyprawka – Nasz Bobas”
Od stycznia 2021 roku Gmina Sitno
w ramach wspierania młodych rodziców
oferuje wyprawkę dla nowo urodzonego
mieszkańca naszej Gminy. „Wyprawka –
Nasz Bobas” to jednorazowe świadczenie
pieniężne lub rzeczowe z tytułu urodzenia
dziecka w wysokości 200,00 zł. Wyprawka
wypłacana jest ze środków własnych Gminy Sitno i przysługuje jednemu z rodziców
dziecka, niezależnie od dochodów. Rodzice zainteresowani otrzymaniem takiego
pakietu dla swojego maluszka, muszą złożyć wniosek w miejscowym urzędzie stanu cywilnego nie później niż 6 miesięcy od
dnia urodzenia – wystarczy tylko, by maluszek i jeden z rodziców (opiekunów prawnych) byli zameldowani na terenie Gminy

Sitno bez przerwy przez okres co najmniej
6 miesięcy przed urodzeniem się dziecka
i w dniu złożenia wniosku o świadczenie.
Akcja powitania nowych mieszkańców
Gminy Sitno jest miłym podarunkiem pamiątkowym i pomysłem Wójta Krzysztofa
Senia, który chciał w ten sposób pomóc
rodzicom w odpowiednim przygotowaniu
do przyjścia na świat ich pociech. Radni
jednogłośnie przegłosowali ten pomysł na
sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku. Wszelkie szczegóły dotyczące zasad przyznawania jednorazowego wsparcia udzielamy
pod numerami tel (84) 611-39-51, (84)
611-39-52
Agnieszka Grzesiuk

Żłobek w Sitnie – budowa rozpoczęta
Gmina Sitno w lutym 2021 r. wyłoniła
wykonawcę prac budowlanych zadania
pn. „Budowa budynku żłobka na działce
nr ewid. 468/2 w m. Sitno” firmę: Lidertech Sp. z o.o. ul. Rampa Brzeska 5, 22-100
Chełm, za kwotę brutto 1 349 310,00 zł.
W marcu br. rozpoczęły się prace, które potrwają do września. Zadanie jest dofinansowane z resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 „MALUCH+” 2021 oraz z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Krzysztof Maluga

Zakup i montaż lampy
bakteriobójczej.

Informacja o możliwości transportu do punktu szczepień.
Urząd Gminy w Sitnie informuje o możliwości skorzystania z transportu do punktów
szczepień SARS-CoV-2 dla mieszkańców
gminy Sitno, którzy mają obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Kto może skorzystać z transportu?
 osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę
z w/w schorzeniami;

Na początku marca br. w budynku hydroforni w Sitnie zamontowano lampę UV
do dezynfekcji wody z wodociągu w Sitnie. Montaż lampy zastąpi dotychczas stosowany do dezynfekcji podchloryn sodu.
Koszt zakupu lampy z montażem wyniósł
34 000,00 zł netto i został w całości sfinansowany ze środków własnych gminy.
Piotr Harczuk

 osoby mające trudności z dostępem
do punktu szczepień (np. osoby starsze
nie mające możliwości samodzielnego
dojazdu do punktu szczepień).
Jak zgłosić potrzebę skorzystania
z transportu?
Osoby, które chcą skorzystać z transportu, prosimy zgłaszać telefonicznie:

tel. kontaktowy 84 611 39 40 w godzinach od 7.00 do 15.00
Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie transportu osób oraz informacji o szczepieniach w Urzędzie Gminy Sitno jest Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Grzesiuk.
Na dowóz do punktu umawiamy się
WYŁĄCZNIE w sytuacji, gdy:
- mamy wyznaczony termin szczepienia,
- nie mamy możliwości dojazdu we własnym
zakresie.
Umówienia dowozu należy dokonać
niezwłocznie po wyznaczeniu terminu
szczepienia.

WWW.GMINA.SITNO.PL
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Kreatywnie w Szkole w Horyszowie Polskim

Od kilku miesięcy trwa nauka zdalna
dla uczniów klas IV – VIII. Mimo, że coś, co
pewnie jeszcze ponad rok temu dla wielu dzieci wydałoby się nie do pomyślenia
– teraz staje się rzeczywistością – uczniowie naprawdę tęsknią za szkołą. Niestety,
decyzja o nauce zdalnej jest ciągle przedłużana. Do szkoły uczęszczają klasy I – III,
oddział przedszkolny oraz zerowy.
Właśnie Ci najmłodsi każdego dnia zaskakują nas swoją kreatywnością, zapałem
oraz chęcią nauki nowych rzeczy. Dzieci
nie tylko uczą się wierszyków, piosenek,
chętnie wykonują ćwiczenia w książeczkach, ale też współpracują w grupie, wykonując piękne prace. Panie w tych oddziałach wykazują się wielką pomysłowością
i oddaniem, tworząc z maluchami wspaniałe dzieła. Można byłoby wymieniać
tu szereg różnych prac, jakie wykonały
dzieci. Tylko w ostatnim czasie przedszkolaki z oddziału „Biedroneczki” wykonały

wspaniałe skarbonki, do których z pewnością będą odkładały pieniądze na „drobne
wydatki” :) Małe i duże, kolorowe, wykonane różną techniką z pewnością zachęcą
niejedną babcię i niejednego dziadka lub
nawet wszystkie ciocie – do wrzucenia
pieniążka na zdrową przekąskę :)
Dzieci z oddziału zerowego codziennie uczą się nowych rzeczy. Na początku
marca wykonały piękny Układ Słoneczny,
oddając przy tym zarówno kolor i kształt
planet. Dzieci chętnie pracowały wspólnie przy tworzeniu Układu planetarnego,
poznając przy tym ciekawostki na temat
każdej z planet.
Jednak każdy chyba zauważył, że małymi lub trochę większymi krokami zbliża
się wiosna – dlatego Przedszkolaki, chcąc
aby w ich ogródkach zakwitły piękne kwiaty – już teraz zasiały nasionka. Kwiaty, które wyrosną z nasion z pewnością będą cieszyły oczy każdego, kto spojrzy na szkolny

ogródek,
gdyż dzieci włożyły
wiele serca
i pracy w tę
czynność.
Cieszymy się, że
najmłodsi
uczniowie naszej szkoły tak pilnie przykładają się do nauki nowych umiejętności.
Gratulujemy dzieciom talentu, zaś Paniom
– pomysłowości i kreatywności.
Beata Śniechowska
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Zdolni w Horyszowie
I semestr roku szkolnego rozpoczął się
dla uczniów wszystkich szkół w Polsce zwyczajnie, jak co roku – dzwonkiem szkolnym
rozpoczynającym nowy 2020/2021 rok
szkolny. Nic w tym dziwnego, a jednak, dla
nikogo nie jest zaskoczeniem, że ten fakt
w tym roku nie był aż tak oczywisty. Niestety uczniowie nie zdążyli nacieszyć się nauką stacjonarną w szkole, gdyż decyzją rządu, od końca października dzieci wznowiły
naukę zdalną. Chociaż z pewnością ucznio-

wie tęsknią za nauką w szkole – ponownie
musieli odnaleźć się w rzeczywistości nauczania zdalnego. I semestr minął bardzo
szybko, uczniowie zbierali dobre oceny, co
przełożyło się na wyniki w nauce. Mimo, że
wymagania podczas nauczania zdalnego
nie uległy zmianie – dzieci starały się, aby
osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce.
Najlepszymi z najlepszych w I semestrze okazali się:
 W klasie IV: Zuzanna Stankiewicz

(śr. 5,18); Martyna Zeń (śr. 5,18);
Ewa Helman (śr. 4,82).
 W klasie V: Adam Dadia (śr. 4,75).
 W klasie VI: Oliwia Hucz (śr. 5,0);
Grzegorz Tukiendorf (śr. 4,92).
 W klasie VIII: Zuzanna Bilska (śr. 5,07);
Aleksandra Pysiewicz (śr. 5,07);
Franciszek Helman (śr. 5,0).
Naszym zdolnym uczniom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Beata Śniechowska

Bal przebierańców w Horyszowie

Karnawał to wyjątkowy czas, w którym organizuje się zabawy, przedstawienia oraz różne uroczystości, mające na
celu przede wszystkim radość i wywołanie
uśmiechu na naszych twarzach. Dzieci

z oddziału Przedszkolnego „Biedroneczki”
oraz z oddziału zerowego w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie
Polskim uczciły ten czas Balem Przebierańców, który odbył się 16.02.2021 roku.
Mimo prawdziwie zimowej pogody na zewnątrz – atmosfera na balu była naprawdę gorąca. Trudno było rozpoznać dzieci,
przebrane we wspaniałe stroje postaci
z baśni i filmów. Jak na prawdziwy Bal przebierańców przystało – nie zabrakło księżniczek, czarownic, strażaków, policjantów,
spidermanów i wielu, wielu innych. Dzieci
wspaniale się bawiły, a co najważniejsze
– dogadywały się świetnie mimo tak zróż-

nicowanych zachowań :) Miejmy nadzieję,
że w przyszłym roku odbędzie się kolejny
Bal przebierańców, podczas którego zagości jeszcze więcej postaci.
Beata Śniechowska

Dzień Babci i Dziadka
21–22 stycznia to wyjątkowe dni zarówno dla babć i dziadków, jak i dla wnuków. Tradycją naszej szkoły stało się uroczyste przedstawienie z tej okazji, w której
brali udział uczniowie wszystkich klas. Niestety, z racji obecnej sytuacji w tym roku
wyglądało to zupełnie inaczej.
Jednak tego zaszczytnego zadania

podjęły się dzieci z oddziału przedszkolnego „Biedroneczki” oraz z oddziału zerowego. Przez wiele dni przygotowywały się
pod czujnym okiem swoich Pań, by tego
szczególnego dnia wystąpić uroczyście
przed swoimi babciami i dziadkami.
Różnica była taka, że babcie i dziadkowie nie mogli od razu przytulić swoich

pociech, gdyż przedstawienie zostało nagrane i udostępnione on-line na stronie
szkoły i na stronie facebooka.
Dzieciaczki dały z siebie wszystko, by
nagranie wyszło jak najpiękniej, zaś dziadkowie z ogromnym wzruszeniem oglądali
swoje wnuczęta.
Beata Śniechowska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU
Stypendia

Konkurs Ekologiczny

W I semestrze roku szkolnego
2020/2021 stypendium za wyniki w nauce otrzymali następujący
uczniowie:
Harczuk Krystian –
śr. 5,15
Kiełczewski Michał – śr. 5,08
Filipiuk Aleksandra – śr. 5,07
Lesiuk Aleksandra – śr. 5,07
Ładnowska Maja –
śr. 5,07
Chmiel Emilia –
śr. 5,0
Kość Jakub – 		
śr. 5,0
Tokarz Zofia –
śr. 5,0
Serdecznie gratulujemy :)

Od października do grudnia 2020 roku
odbywał się Konkurs Ekologiczny dla
uczniów i przedszkolaków naszej szkoły.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było: zagospodarowanie śmieci. Dla
uczniów i przedszkolaków przygotowano
różnorodne konkurencje. Przedszkolaki przygotowały
happening
na
temat: „Ucz się od
dzieci segregować
śmieci” oraz wzięły
udział w konkursie
plastycznym „Atmosferę chronimy, śmieci
nie palimy”. Uczniowie
klas 0 – IV brali udział w konkursie ekologiczno – poetyckim na napisanie wiersza
do hasła: „Góra śmieci Ziemię szpeci” oraz
przygotowali przedmioty wykonane ze

Brawo Maciek!

7 marca 2021 roku odbyły się
otwarte mistrzostwa województwa
lubelskiego w judo. Maciej Efner
uczeń klasy 7 b zdobył srebrny medal. Maciek od 2014 roku był 7 razy
mistrzem województwa lubelskiego,
3 razy vice mistrzem, vice mistrzem Legia Cup. Maciek jest także brązowym
medalistą województwa podkarpackiego, zajął również 5 miejsce w drużynowych mistrzostwach Ukrainy.
Aktualnie dostał się do kadry i przygotowuje się do Pucharu Polski młodzików. Zawody odbędą się w Zamościu
w dniach:16 -17 kwietnia 2021 r.
Gratulujemy serdecznie

śmieci – „Drugie życie śmieci”. Dla uczniów
klas V – VIII przygotowano zadania polegające na wykonaniu strojów z odpadów
i ciekawym ich zaprezentowaniu oraz napisanie ulotki ekologicznej o szkodliwości
spalania śmieci. Finałową konkurencją dla
wszystkich uczniów
i przedszkolaków
był konkurs wiedzy
ekologicznej
na
temat sposobów
zagospodarowania,
utylizacji i przetwarzania
odpadów.
Dzięki konkursowi
nasza szkoła wzbogaciła się w nowoczesne,
estetyczne kosze do segregacji odpadów.
Sponsorami konkursu byli: Gmina Sitno
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Akcja „Poducha dla serca i ucha”
Wsparliśmy akcję „Poducha dla serca
i ucha”, której pomysłodawczynią jest
Pani Katarzyna Blaszka ze Stabrowa.
Pani Kasia szyje poduszki o różnorodnych wzorach, a następnie przekazuje je
na cele charytatywne. Obdarowała już
nimi dzieci z oddziałów onkologicznych
szpitali w Warszawie, Białymstoku i Lublinie, wychowanków a także dorosłych ze
szpitala psychiatrycznego w Radecznicy.
Teraz chce, by trafiły do zamojskich ratowników medycznych. Dziękujemy Pani
Kasi za wielkie serce :)
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Pasowanie
na czytelnika
Uczniowie klas pierwszych odwiedzili
bibliotekę szkolną. Wysłuchali ciekawostek o książkach, które opowiedział im
Pan Marcin Margol. Na dowód przyjaźni
z książką uczniowie złożyli przyrzeczenie,
że będą wzorowymi czytelnikami. Pod
koniec uroczystości każdy uczeń wypożyczył swoją pierwszą książkę.

WWW.GMINA.SITNO.PL

Lapbooki w II klasie
,,Karolcia” lektura omawiana w klasie
II stała się doskonałą okazją do zapoznania uczniów z ciekawą formą pracy, jaką
jest lapbook. Co to jest lapbook? Wielu
teraz pewnie się zastanawia... Lapbook
jest czymś w rodzaju teczki tematycznej,
w której możemy umieścić wiadomości
na wybrany temat. Teczka pełni funkcję
interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka czy też zdjęcia.
To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach. Drugoklasiści zostali zapoznani ze
sposobem wykonania lapbooka i zgromadzili potrzebne materiały. Finał ich pracy
możemy obejrzeć na zdjęciach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNELÓWCE

Dzień Dinozaura
26.02.2021

26 lutego przypada nietypowe święto
– Dzień Dinozaura. Tego dnia rozpoczęliśmy w przedszkolu niezwykłą wędrówkę
poznając prehistoryczne zwierzęta. Dzieci
z Grupy „Motylki” udały się w podróż do
prehistorycznych czasów, poprzez zabawy i zadania poznawały życie dinozaurów.
Dzieci obejrzały ciekawe filmy edukacyjne,
z których dowiedziały się jak żyły dinozaury, kim jest paleontolog. Wykonały wiele
prac plastycznych a także edukacyjnych,

wykorzystując przy tym różne materiały,
dzięki temu Dzień Dinozaura przeniósł

nas w odległy, fascynujący i wciąż tajemniczy świat.
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21 marca
Światowy Dzień
Zespołu Downa

Walentynki 15.02.2021
Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Również w Grupie Motylki upłynął na
wzajemnym okazywaniu sobie życzliwości, dobroci i przyjaźni. Tradycją w naszym
przedszkolu jest poczta walentynkowa.
Dzieci przygotowały walentynkowe kartki
dla wybranego przez siebie kolegi lub koleżanki, następnie wrzucały je do specjalnej skrzynki. Miłym zaskoczeniem była dla
nas ogromna ilość przygotowanych „walentynek”. Zaskakujące jest, jak najmłodsze
dzieci szczerze i otwarcie okazują radość,
przyjaźń i sympatię w stosunku do innych.
Wspólna zabawa dostarczyła wielu radosnych wrażeń, dzień ten zapisał się w pamięci przedszkolaków jako miłe wspomnienie.

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień,
ważny dla wszystkich kobiet, zarówno tych dużych, jak i małych, 8 marca
odbyła się uroczystość z tej okazji. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. W tym szczególnym dniu
wszystkie kobietki otrzymały serdeczne życzenia i upominki. Chłopcy ze
szczególnym zaangażowaniem starali
się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo
miłym. Jako mali dżentelmeni wyręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach między innymi w porządkowaniu sali po zabawie. Było można
usłyszeć taneczną muzykę, w rytm której bawiły się zarówno dziewczynki jak
i chłopcy. Wiele radości sprawiły dzieciom przygotowane z tej okazji zabawy i konkurencje. Uśmiechnięte buzie
przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczynek świadczyły o miło spędzonym
czasie.
Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszej grupie, to doskonały sposób do kształtowania u dzieci
nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych. Dziewczynki
w tym dniu musiały być poddane próbom i miały do wykonania kilka zadań
między innymi: przejść po wybiegu
jak modelka, zatańczyć, ułożyć jak
najszybciej puzzle itp. Jurorami byli
oczywiście chłopcy, którzy wyłonili
„Najbardziej Rozskakaną Miss”, „Miss
Równowagi” oraz „Miss Szybkości”.
Wszystkie Miss dostały dyplomy oraz
Legitymację Super Dziewczyny.

21 marca rozkwita nie tylko wiosna. Na
naszych nogach coraz częściej pojawiają się różnobarwne skarpetki. Założenie
takich skarpetek, najlepiej nie do pary to
sposób, żeby pokazać wsparcie dla osób
z trisomią 21 pary chromosomów, czyli
z Zespołem Downa.
Ten specjalny dzień służy zwiększeniu
świadomości społecznej dotyczącej zespołu Downa, a także propagowaniu praw
ludzi z taką wadą genetyczną i integracji
z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce
w społeczeństwie.
Nasza szkoła dołączyła do Zespołu Kolorowych Skarpetek tym samym wspierając Osoby z Zespołem Downa.

Pieczenie świątecznego
mazurka
Zbliżają się Święta Wielkanocne – czas
radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola
w Kornelówce podjęły się bardzo ważnego zadania jakim było pieczenie świątecznego mazurka. Tym samym przedszkolaki wzięły też udział w Ogólnopolskim
Konkursie pt. „Mazurek jak malowany”.
Przygotowanie mazurków podzieliliśmy
na dwa etapy: pieczenie, a następnie dekorowanie. Wszystkie potrzebne składniki spotkały się ze sobą i stworzyły piękną
kompozycję zmieniającą się w ciasto. Gdy
do tego doszła jeszcze masa i kolorowe
dekoracje, powstały wyjątkowe mazurki.
Dla dzieci była to wspaniała zabawa.
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Konkurs
pt. „Eko-kreacja”
19 marca w naszej szkole odbył się
pokaz mody, który był też konkursem pt.
„Eko-kreacja”. Dzieci wykonały różne stroje z surowców wtórnych. W kategorii wiekowej klas I-III, wyłoniliśmy trzy pierwsze
miejsca. I miejsce zajął Marcel Budzyński,
II miejsce otrzymała Maja Markiewicz,
zaś III miejsce Mikołaj Kierepa. W drugiej kategorii wiekowej dzieci z oddziału
przedszkolnego i „zerówki” również wzięły udział i zostały wyróżnione, ponieważ
wszystkie stroje były wyjątkowo piękne.
Dla dzieci było to nowe i bardzo ekscytujące wydarzenie.
Opracowała: Daria Pawlik

SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE
Mimo pandemii, dajmy sobie szansę na rozwój!
Covid-19 znacznie ograniczył aktywność uczniów Szkoły Podstawowej
w Sitnie. Na szczęście nie uniemożliwił
podejmowania wyzwań edukacyjnych
i artystycznych. Dzieci nadal mogą się
rozwijać, efektywnie pracować i odnosić
sukcesy.
Stypendium za wyniki edukacyjne
w I półroczu otrzymał Michał Sadłowski,
uczeń klasy IV. W nauce wyróżniają się
również: Mikołaj Pułka, Kacper Dadia,
Martyna Szachnowska.
Mimo pandemii, aktywnie działa Klub
fotograficzny „Pstryk”, prowadzony przez
p. Elżbietę Sagucką. Aktualnie uczniowie
przygotowują prace na kilka konkursów
fotograficznych. Dorobek ostatnich tygodni to kolekcja zdjęć „Zima w kadrze”, wykonanych przez: Martynę Szachnowską,
Dawida Dąbkowskiego, Dominika Głowalę, Ninę Kostrubiec, Igora Oszmańca,
Emilię Dul, opublikowanych na stronie
internetowej szkoły.
Sukcesem zakończyła się praca szkolnych przyrodników, którymi opiekuje się
p. Barbara Ostapińska. Uczniowie klasy
VI: Martyna Szachnowska, Malwina
Szurma i Kacper Dadia zajęli III miejsce
w konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – etap wojewódzki.
Uczniowie klasy VIII uczestniczą
w ogólnopolskim projekcie „Ja w społeczeństwie.
Jak mogę zmienić świat?”. W ramach
programu Uniwersytet Dzieci w Klasie,

który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej,
uczniowie wypełniają zdalnie różnorodne zadania. Nad ich przebiegiem czuwa
wychowawczyni, p. Elżbieta Sagucka.
Wkrótce rozpoczną się działania kolejnych
programów, skierowanych do najmłodszych uczniów: „Akademia Bezpiecznego
Puchatka” - opiekun p. Ewa Małek i „Psia
lekcja” - opiekun p. Barbara Rozkres.
Faktem jest, że uczniowie tęsknią za
tradycyjnym modelem kształcenia i spotkaniami z rówieśnikami. Wielu z nich
uświadomiło sobie wartość kontaktów interpersonalnych - Negatywne jest to, że nie
mamy kontaktu osobistego z nauczycielami
i kolegami - wyznaje Kacper Dadia, uczeń
klasy VI. - Nie mogę spotykać się z kolegami.
Nie mogę trenować piłki nożnej, w którą bardzo lubię grać - dodaje Mateusz Gładysz.
Adaptacja do nowej rzeczywistości
miała różne oblicza - „Dużo wylanych
łez, dużo złości, smutku, bo nie wszystko
szło po naszej myśli” - wyznaje Martyna
Szachnowska. Konieczność przystosowania się do nauki zdalnej, była zalążkiem
dojrzałych przemyśleń. - Zadawałem sobie
pytanie: Jak sobie poradzę? Nie byłem pewny siebie, a na początku nie było łatwo. Gdy
mijały dni i tygodnie, stawałem się coraz
lepszy, aż pewnego dnia zadałem pytanie:
Czy jeszcze kiedyś powrócę do szkoły podstawowej? Na stronach internetowych
były różne wpisy: Nigdy nie wrócimy do
szkoły!!! Jednak ja byłem przekonany, że

wrócę. Wciąż stawiam czoło nauce zdalnej,
ale to nie to samo, co stacjonarna. Powoli
przychodziły sukcesy: dostawałem lepsze
oceny. Jestem przekonany, że w tym półroczu będzie o wiele lepiej – podsumowuje
Kacper Gil, uczeń klasy VI.
W każdej sytuacji można odnaleźć zarówno plusy, jak i minusy - Na lekcji czasem
trudno się skupić, nie mam możliwości zobaczenia z koleżankami i kolegami na żywo,
plusem jest to, że mam możliwość pracy we
własnym tempie, lepsze oceny, łatwiej mi
się uczy, nie trzeba bardzo wcześnie wstawać – mówi Malwina Szurma. Optymiści
zawsze znajdą coś pozytywnego – Zaletą
jest, że lekcje online są dodatkowo opisywane na platformie: nawet jak ktoś nie usłyszy
albo nie uważa, to może sobie przepisać
lekcje. Nikt z nikogo się nie śmieje, jak komuś pójdzie gorzej odpowiedź. Nauczyciele
podchodzą wyrozumiale, dają szansę na
poprawę. Odniosłem sukces w konkursie bożonarodzeniowym, organizowanym przez
Centrum Kultury i otrzymałem nagrodę za
kartkę świąteczną – relacjonuje Dominik
Głowala.
18 stycznia do szkoły wrócili najmłodsi
uczniowie, którzy z zapałem biorą udział
w różnorodnych wydarzeniach. Szeroki
wachlarz aktywizujących zadań na Dzień
Kubusia Puchatka przygotowała p. Barbara Rozkres. Uczniowie oglądali prezentację multimedialną „Historia Kubusia
Puchatka”, a następnie rozwiązywali quiz
wiedzy o bohaterze. Za prawidłowe od-
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powiedzi otrzymali Medale Kubusiowego
Przyjaciela. Wykonane zostały także Maski
– Kubuś Puchatek i jego przyjaciele, dzięki
którym uczniowie wcielili się w różne role.
Atrakcją była Fotobudka – Kubuś Puchatek. Pamiątkowe zdjęcia zakończyły dzień
pełen wrażeń.
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Michał Sokół, Szymon Kawala, Maja Zaręba, Julia Masłosz, Karol Galant, Laura
Lechowicz, Wiktoria Łukaszyk, Sandra
Wojnarowska. W konkursie wzięli także
udział uczniowie klas IV – VIII, pracujący
zdalnie. Nagrody otrzymali: Michał Sadłowski, Kacper Baraś, Kacper Sztafij,
Kacper Dadia, Dawid Dąbkowski, Dominik Głowala. Panie bibliotekarki: Beata
Jackowska i Małgorzata Złotnik mają nadzieję, że tego dnia uczniowie zakochali
się w książkach. Pozytywne emocje były
pielęgnowane również podczas Dnia Kobiet. Chłopcy złożyli koleżankom życzenia i wręczyli upominki oraz „Certyfikaty
wspaniałej dziewczynki”.
W środę 17 lutego dzieci z klas młodszych, obchodziły nietypowe święto
– Światowy Dzień Kota. Pani Barbara
Rozkres przygotowała dla wychowanków
ciekawostki o kotach, zagadki, „Koty – Su
doku”, zakodowane obrazki kota, pracę
plastyczną – rysowanie kota według instrukcji. Panie Małgorzata Złotnik i Beata
Jackowska, podczas zajęć świetlicowych

Tegoroczne Walentynki w szkole rozpoczęła prezentacja multimedialna „Dzień
dobrych uczuć”, przygotowana przez

oraz czytelniczych, przygotowały szereg
zabaw, konkursów, gier sprawnościowych.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały
ilustracje różnych kotów, nadając im imiona, rozwiązywały zagadki, uczestniczyły
w zabawach słuchowo – ruchowych do
wiersza „Kotek”. Dużo radości sprawiły
konkursy m.in. picie mleczka przez rurkę
czy szukanie celowo ukrytej maskotki kota
o imieniu Ruda. Inwencję twórczą wyzwo-

p. Barbarę Rozkres. Przyjemności i rozrywki dostarczyła również oferta zajęć
przygotowana przez bibliotekę. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, odgadywali
wykreślanki, wykonywali walentynkowe
zakładki, dekorowali drewniane serduszka. Dodatkowo, każdy odwiedzający
bibliotekę czytelnik, otrzymał prezent –
niespodziankę, czyli balonika w kształcie
serca. Przeprowadzony został także konkurs na kartkę walentynkową. Nagrody
w kategorii: uczniowie klas I – III otrzymali:

liło wykonywanie kotów z kolorowych
papierów, kolorowanie masek i tworzenie
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zakładek z pianki w kształcie kociaków.
Można było także sobie zrobić zdjęcie
w „kociobudce”. Uczestnicy kocich zabaw
zostali również zaproszeni do Krainy Kocimiaukoci, w której przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki dzieci – koty odpoczywały. Dzień Kota był także okazją do podjęcia
prób literackich. Biblioteka ogłosiła konkurs na rymowankę lub wiersz. Jury przyznało następujące miejsca: I miejsce
– Szymon Kawala, Michał Sadłowski,
II miejsce – Filip Kondrakiewicz, Karol
Diadia, III miejsce – Patrycja Ambroż,
Nina Kostrubiec.
W kalendarzu ważnych wydarzeń
szkolnych nie mogło zabraknąć Między-

narodowego Dnia Języka Ojczystego.
22 lutego, w klasie II, odbył się Konkurs
Kaligrafii. Zadaniem uczniów było piękne
przepisanie podanego tekstu. Za wykonanie tego zadania p. Barbara Rozkres nagrodziła dziesięcioro uczniów. Natomiast
podczas lekcji języka polskiego, prowadzonej zdalnie, uczniowie klasy ósmej
próbowali odpowiedzieć na pytanie: „Czy
można zachwycić się codziennością?”.
Język Mirona Białoszewskiego, zgodnie z założeniami Święta, stał się przedmiotem refleksji. Uczniowie, pod okiem
p. Katarzyny Barwińskiej, językowo oswajali najbliższą przestrzeń. Wzorując się na
Białoszewskim, tworzyli poetyckie opisy
zwykłych rzeczy i odkrywali bogactwo
naszego języka.
26 lutego uczniom towarzyszyły gady
lądowe, obchodzono Dzień Dinozaura.
W tym dniu uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Śladami dinozaurów”,
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wykonali rysunki oraz maski dinozaurów.
Wspólnie malowali też dinozaura – giganta. Zdobytą wiedzę na temat życia dino-

zaurów mogli sprawdzić grając w „Dino
Grę”. Za aktywny udział w Dniu Dinozaura
wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
przygotowane przez p. Barbarę Rozkres.
Tego dnia nie mogło zabraknąć zabaw
świetlicowych z udziałem dinozaurów.
Uczniowie wykonywali klamerkowe di-

nozaury. Podczas pracy słuchali bajki
o Dinozaurze Franku, którego wszyscy
uczyli wydawać przeraźliwe ryki. Pani
Małgorzata Złotnik nagrodziła dzieci pieczątkami Dino. Bohater dnia – dinozaur,
towarzyszył uczniom także podczas zajęć
czytelniczych. Pani Beata Jackowska opowiadała pierwszoklasistom ciekawostki
o dinozaurach. Nie zabrakło kolorowanek,
labiryntów, łamigłówek, zabaw w kodowanie.
W bieżącym roku szkolnym w naszej
szkole przeprowadzono drobne remonty,
a sale lekcyjne doposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne. – Zakupione
zostały projektory, wymienione okna w sześciu salach lekcyjnych. Mamy nowoczesne,
wirtualne laboratorium chemiczne. Zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne
oraz programy dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, instrumenty
perkusyjne i chusty animacyjne, Musicon –
instrument muzyczny do programowania
dźwięku. Naukowa i Akademicka sieć kom-
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puterowa – Państwowy Instytut Badawczy
przekazał dla szkoły Pakiet Multimedialny
– 25 sztuk szkolnych zestawów multimedialnych.
2 marca ruszyła budowa żłobka, jest
już podłączony gaz, a budynek do użytku
będzie oddany pod koniec września 2021
r. Zapraszamy do zapisów dzieci i uczniów
do Zespołu Szkół w Sitnie – mówi dyrektor
Zespołu Szkół w Sitnie, pani Monika
Duras.
Tymczasem uczniom klas IV – VIII pozostaje dostosowanie się do funkcjonowania w wirtualnej szkole, gdyż wszyscy
mamy cele, do których dążymy, nie możemy stać w miejscu i poddawać się – stwierdza Kacper Gil, uczeń klasy VI.
W związku z obchodzonym w tym
roku jubileuszem 600-lecia Sitna nasza
szkoła ogłosiła konkurs fotograficzny „ Sitno w obiektywie”.
Zapraszamy serdecznie do udziału!
Katarzyna Barwińska

„Każde dziecko jest dla nas ważne!”

Zrobimy wszystko, aby było zdrowe,
akceptowane i bezpieczne oraz pomo-

żemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat, rozwijać
własne zdolności i realizować cele. Pomagają nam w tym świetnie wyposażone i estetyczne sale dydaktyczne, które
posiadają tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne i atrakcyjne zabawki
i gry. Dodatkowo nasze przedszkolaki
uczą się i bawią za pomocą Magicznej
Ściany, Dywanu Interaktywnego Smart
Floor, sali sterownej światłem, jak również rozwijają swoje zdolności muzyczne poprzez nowoczesne urządzenie

edukacyjne Musicon i szeroko wyposażone zaplecze muzyczne.
W naszym przedszkolu organizowane są konkursy i projekty, które pokazują zdolności i umiejętności naszych
dzieci a także wprowadzane są innowacje pedagogiczne umożliwiające
wszechstronny rozwój dzieci. Współpracujemy między innymi z Biblioteką,
Policją, Strażą Pożarną, Schroniskiem
dla Zwierząt, Ośrodkiem Zdrowia. Staramy się uczyć dzieci akceptacji innych
i empatii.
Monika Duras
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Z życia „Seniora”
Od 01.02.2021 roku Dzienny Dom
Senior+ w Stanisławce po długiej przerwie, bo aż od października, zgodnie
z postanowieniem Wojewody Lubelskiego i uwzględnieniem reżimu sanitarnego
otworzył się dla Seniorów. Przez pierwszych kilka dni frekwencja była niska, ale
z każdym kolejnym dniem liczba uczestników rosła. Ze względu na epidemię
nie wszyscy z grupy zapisanych 60 osób
przyjeżdżają na Stanisławkę, lecz pracownicy instytucji starają się być w stałym
kontakcie telefonicznym z podopiecznymi. Pamiętamy również o ważnych datach w kalendarzu. Z okazji „Dnia Kobiet”
i „Dnia Mężczyzny” wszyscy Seniorzy zostali obdarowani prezentami.

Seniorzy, którzy przyjeżdżają i aktywnie uczestniczą w zajęciach w Domu
Seniora będą mogli pochwalić się swoimi pracami jakie wykonali w październiku pod okiem Pani Magdaleny Cieplechowicz-Buczak techniką batik. To
nowatorska, bardzo trudna, pracochłonna i czasochłonna technika zwana batik
wielobarwny czyli malowanie na płótnie. Po Świętach Wielkanocnych, jeśli
będzie taka możliwość, w Centrum Kultury zostanie zorganizowana wystawa
naszych prac.
Seniorzy przygotowując się do Świąt
Wielkanocnych w ramach rękodzieła
artystycznego robili palmy. Pierwsza
palma została wykonana w sposób tradycyjny z samych traw, ziół i kwiatów,

a została zrobiona na II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną organizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie. Kolejne, lecz większe
palmy, wykonane w nowoczesny sposób, zostały podarowane Parafiom do
których należą Seniorzy.
Na koniec każdy z Seniorów zrobił
dla siebie małą palmę, którą poświęci
w Niedzielę Palmową.
Chciałbym serdecznie podziękować
Pani Marii Czusz z miejscowości Cześniki-Kolonia za dobroć serca, okazaną pomoc i chęć dzielenia się swoimi pracami,
a były to dwa obrazy namalowane przez
Panią Marię i przekazane na licytację
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Serdecznie dziękujemy.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
w tych trudnych, dziwnych i pandemicznych czasach,
chciałbym życzyć wszystkim Seniorom, przede wszystkim dużo zdrowia,
cierpliwości i wiary na nowe jutro. Dużo miłości, szczęścia i radości,
uśmiechu na twarzy, a Zmartwychwstały Chrystus
niech w życiu zagości.
Daniel Bergiel

18

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

WWW.GMINA.SITNO.PL

„Bezpieczny i Aktywny Senior w Gminie Sitno”
„Bezpieczny i Aktywny Senior
w Gminie Sitno” to projekt socjalny,
którego celem jest zapobieganie oszustwom, wyłudzeniom i wykroczeniom
o charakterze finansowym dokonywanym na szkodę osób starszych.
Realizowany jest w Dziennym Domu
Senior+ w miejscowości Stanisławka
w okresie od lutego do marca 2021
roku. W ramach projektu odbył się cykl
spotykań, mających na celu podniesie
nieświadomości osób starszych na temat zagrożeń współczesnego świata.
W dniu 24 lutego odbyły się warsztaty z policjantami z Posterunku Policji
w Skierbieszowie, w ramach których
uczestnicy mieli możliwość przećwiczyć scenki dotyczące najpopularniejszych metod tj. oszustw na wnuczka,
policjanta, elektrownię i itp. Kolejne
zajęcia miały miejsce w dniu 2 marca
2021 r. Uczestniczyło w nim 11 seniorów z gminy Sitno. Na spotkaniu został
odtworzony film, na którym pani notariusz Dorota Skóra przedstawiła podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczącego ochrony majątku i mienia osób
starszych. Osobisty udział notariusza ze
względu na pandemię nie był możliwy.
W dniu 4 marca 2021 r. odbyły się
warsztaty z psychologiem. W spotkaniu
wzięło udział 10 seniorów. Tematem
warsztatów było asertywne radzenie
sobie w kontaktach międzyludzkich
i możliwości wzajemnego wspierania
się seniorów oraz podejmowaniu aktywności życiowych w wieku senioralnym.
Seniorzy wykazują duże zainteresowanie uczestnictwem w kolejnych spotkaniach. Uczestnicy projektu nabyli nową
i poszerzyli posiadaną wiedzę na temat
wyłudzeń i oszustw, których ofiarą padają seniorzy.
Specjalista pracy socjalnej - Alicja Szopa

KULTURA W PIGUŁCE
Co się dzieje w Kulturze
Dnia 11.02.2021 r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Gmina Sitno
w zimowej odsłonie”.
Udział w konkursie brali mieszkańcy
gminy Sitno.
Spośród 16 zdjęć nadesłanych do
Centrum Kultury, jury przyznało w po-

szczególnych kategoriach wiekowych po
3 miejsca oraz 1 wyróżnienie.
W kategorii do 16 lat:
I miejsce – Wiktoria Fiedurek
II miejsce – Natalia Elżbieta Mazurek
III miejsce – Angelika Jakubiak
Wyróżnienie – Filip Łukaszczuk

W kategorii powyżej 16 lat:
I miejsce – Łukasz Kostrubiec
II miejsce – Elżbieta Dudek
III miejsce – Karolina Adamczuk
Wszystkim, którzy przesłali do nas
zdjęcia bardzo dziękujemy, a nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy.
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Kartka Walentynkowa
- konkurs
Jako, że luty to miesiąc, w którym
przypada święto zakochanych, filie biblioteczne w Cześnikach i Horyszowie
Polskim zorganizowały dla dzieci konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Kreatywność dzieci była ogromna, więc spośród 27 zgłoszonych prac
ciężko było wyłonić zwycięzców. Postanowiliśmy jednak wyróżnić następujące
osoby:
Klasy „0” - 1:
1. miejsce - Julia Jersak - S.P. Cześniki
2. miejsce - Barbara Złomańczuk - S.P.
Horyszów Polski
3. miejsce - Błażej Marczak - S.P. Cześnik

Klasy II - III:
1. miejsce - Kacper Wolanin - S.P. Horyszów Polski
2. miejsce - Małgorzata Łukijaniec oraz
Weronika Śmiech - S.P. Horyszów Polski
3. miejsce - Filip Łukaszczuk - S.P. Cześniki
Klasy IV - VIII:
1. miejsce - Wiktor Marczak - S.P. Cześniki

2. miejsce - Oliwia Łukaszczuk - S.P. Cześniki
3. miejsce - Amelia Wójtowicz - S.P. Horyszów Polski.
Wszystkim młodym artystom serdecznie
dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach, które odbędą
się niebawem.
Iwona Bednarska - Dec

„Zróbmy szum wokół wody”
Panie z filii bibliotecznych w Cześnikach i Horyszowie Polskim przeprowadziły
w dniu 19.03.2021 r. zajęcia wśród uczniów
Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim
– klasa I oraz Szkoły Podstawowej w Cześnikach – klasa I i II o tematyce „Zróbmy
szum wokół wody” z okazji przypadającego
w dniu 22.03.2021 r. Światowego Dnia Wody.
Uczniowie w czasie tych lekcji obejrzeli krótki
film o obiegu wody oraz z zainteresowaniem
wysłuchali bajki „Przygody Fenka. Woda to

skarb”. Na zakończenie zajęć dzieci stworzyły
plakaty ilustrujące, jak ważna w życiu człowieka jest woda. Panie bibliotekarki młodym
ekologom wręczyły order „Przyjaciel wody”
oraz każdy uczestnik zajęć dostał symboliczną butelkę wody mineralnej. Szkoda, że projekt udało się zrealizować jedynie w dwóch
szkołach. Miejmy nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości, uda się podobne zajęcia przeprowadzić we wszystkich szkołach.
Diana Łukaszczuk
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Koncerty on-line Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie
Działalność Centrum Kultury w Sitnie,
z wiadomych powodów, działa na zasadzie
minimalnego kontaktu bezpośredniego.
W przestrzeni wirtualnej, udostępniając
na naszym profilu Facebook https://www.
facebook.com/CentrumKulturyWSitnie/
udało nam się przygotować nagrania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sitnie pod batutą kapelmistrza Pana Ryszarda Gryciaka.
Nasza orkiestra prezentowała się na święta
Bożego Narodzenia umilając Państwu świąteczne spotkania w rodzinnych domach
pastorałkami i kolędami oraz podczas
Międzynarodowego Dnia Kobiet – 8 marca, kiedy to muzycy prezentowali utwory
m.in. „Serduszko puka”, „Słodycze”, a na koniec uroczyście zostało odegrane „Sto Lat”
Wiemy, że to nie jest to samo, co koncert na
żywo, ale pragniemy chociaż w ten sposób
być bliżej naszych mieszkańców.
Kamila Szmidt

Cześnickie
Planszówki
Po długiej przerwie spowodowanej
pandemią, dnia 21 lutego w Muzeum
Pożarnictwa w Cześnikach spotkali się
miłośnicy gier planszowych. Z zachowaniem reżimu sanitarnego i zgodnie
z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy niedzielnych
rozgrywek, zarówno dzieci jak i dorośli
spędzili czas w miłej atmosferze zdrowej
rywalizacji.
Dużym zainteresowaniem cieszyły
się nowo zakupione gry dla najstarszych
graczy.
Za uczestnictwo i świetną zabawę
wszystkim przybyłym dziękujemy i już
teraz zapraszamy na nasze kolejne spotkania, o których będziemy informować.
Śledźcie nas na fb:)
Iwona Bednarska - Dec
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Wiosenne dekoracje z kory
Dnia 9 marca tuż po święcie kobiet,
panie z Cześnik spotkały się w Muzeum
Pożarnictwa i przy wspólnej kawie wykonały piękne dekoracje wiosenne w wykorzystaniem brzozowej kory. Materiały
proste, naturalne ale przy zdolnościach
naszych koleżanek właśnie z takich materiałów powstały prawdziwe cudeńka.
Trzeba przyznać, że dziewczyny ujawniły prawdziwe talenty. Ze względu na epidemiczne ograniczenia liczebności osób
na spotkaniach nasze warsztaty odbyły
się dwukrotnie. 16 marca znowu wykonane zostały piękne doniczki z kory. Serdecznie dziękujemy naszym paniom za
udział. W planach były również warszta-

ty z palm wielkanocnych, ale z powodu
ostatnich obostrzeń spotkanie nie mogło dojść do skutku. Jest nam niezmier-

nie przykro z tego powodu.
Palmy byłyby na pewno piękne...
Iwona Bednarska – Dec

Opowieść o czekoladowej babeczce
Pewnego niezwykłego, zimowego wieczoru, na kuchennym stole
odbyło się zebranie. Większość przyszła bardzo punktualnie, oczywiście
oprócz spóźnialskich siostrzyczek rodzynek sułtańskich, które z prawdziwym sułtanem nie miały nic wspólnego (wszak przecież nie nosiły
turbanów!)
Mąka przysiadła pod ścianą, poważny mikser - król kuchni rozsadził się na samym środku, bo zawsze musiał być w centrum uwagi, na
spodeczku pozostałym po popołudniowej herbatce przycupnął cukier
puder i głaskał po kosteczkach swoją koleżankę czekoladę. Orzeszki radośnie się rozsypały między wszystkimi i uroczo uśmiechały się do jajek.
- Do mamy dzisiaj przyszła koleżanka Anka i przyniosła niezwykłe
ciastko! - zachwycił się mikser.
- Było mięciutkie jak puszek naszego kota - psota, ciemne jak ten
gburek kakao, pięknie przystrojone kolorową spódniczką i pachniało szczęściem - dodała zachwycona łyżeczka.
- Wyglądało trochę jak baba wielkanocna, którą mama piecze na
Wielkanoc.. - uzupełnił przemądrzały widelec ze starej, babcinej zastawy.
- Trochę tak, tylko jakby mniejsza ta baba.. taka babeczka!
Całe kuchenne towarzystwo było rozemocjonowane nowym deserem i postanowili odkryć jej magiczną recepturę. Księżniczka serwetka
przyniosła okruszki babeczki i jury w składzie: król mikser, królowa foremka i najcenniejsza szlachcianka - filiżanka z chińskiej porcelany zabrało się do smakowania, testowania i pisania przepisu na słodką muffinkę.
- Z pewnością jest w niej czekolada i kakao. - orzekł dumnie król i starannie stawiając każdą literkę zapisał w przepisowniku.
- Wyczuwam w składzie mąkę, jajka, proszek do pieczenia a nawet
piracki składnik rozgrzewającej herbaty - rum! - dodała filiżanka.
A trzeba jej to przyznać - zna się na rzeczy. Wiele lat spędziła w dłoni
starego marynarza, który na emeryturze osiedlił się w Chinach, choć
nie miał skośnych oczu. Foremka wyczuła maślany posmak prawdziwego, wiejskiego masła i mleka prosto od krowy w łaty.
No to chyba mamy już wszystko! - wyskoczyła jak Filip z konopii,
jak zwykle w gorącej wodzie kąpana, zaparzaczka. Wszyscy zaśmiali się
z niej po cichutku ale natychmiast zaczęli odmierzać składniki i mieszać
je razem w czerwonej, zdobionej kolorowymi kropkami misce.
Wpadły do niej dwa jajka od kur dziadka, trzy porządne łyżki masła
- bo jak wiadomo, z masłem wszystko lepiej smakuje, kilkanaście kostek

mlecznej, rozpływającej się w ustach czekolady, a stara waga odmierzyła odważnikami trzysta gram mąki. „Zaczarowanym pyłkiem” jakim się
tytułuje proszek do pieczenia dodali pulchności, całości dodał aromatu
rum i afrykańska wanilia prosto z dalekiego Madagaskaru.
Ale chwila, chwila.. kogoś nam brakuje! Król mikser męczy się, poci,
stęka przeciągle - a w misce zamiast pięknego, gładkiego ciasta jakieś
grudki, cząstki, oj nie tak to miało wyglądać.. Kiedy wszyscy w ciszy
zamarli zastanawiając się o czym zapomnieli, kuchnię wypełnił głośny
śmiech królowej. - Oj głuptaski kochane! Zabrakło czegoś mokrego!
Mleko, no chodźże tu kolego! Łaciatek na wyczucie dolał białego mleka
do ciasta, Król zamieszał i nagle zamiast grudek powstało lśniące i przepięknie pachnące ciasto.
Foremka włączyła piekarnik na sto osiemdziesiąt stopni i poprosiła
swojego męża pędzelka o posmarowanie jej rozpuszczonym masełkiem. Łyżka wlała po dwie łyżki ciasta do foremki, a ona wskoczyła radośnie do pieca.
Wszyscy zasiedli przed szklanym ekranem jak przed najlepszym,
oscarowym filmem. Uważnie oglądali fascynujące babeczki, które z minuty na minutę coraz bardziej rosły, dosłownie rosły jak na drożdżach,
choć przecież ich w sobie nie miały. Po dziesięciu minutach wysunęły się
na gorącej szufladce, a rękawice w kwiaty postawiły je na stole.
Kuchenne królestwo było zachwycone ich dziełem i pysznym, czekoladowo - waniliowym zapachem. Pamiętając, że nie wolno jeść ciepłego ciasta, w obawie przed bólem brzuszka, ze zniecierpliwieniem
czekali aż ostygną.
Pierwszą spróbował król - ugryzł delikatnie, posmakował, popił
odrobiną mleka i zastygnął w milczeniu. Nad jego zmiksowaną głową
zaczęły iskrzyć się gwiazdki, jego oczy zaczęły się uśmiechać a mieszaczki aż zadrżały.
- Są o wiele lepsze niż mamy koleżanki! Towarzystwo się rozsiadło
i z rozkoszą skonsumowali pozostałe babeczki.
Wiedząc, że to co stworzyli było doskonale, szybciutko upiekli kolejną partię, księżniczka chusteczka zwinęła się w kolorowe
spódniczki, a jej znajoma złota wstążeczka zawiązała w kokardkę.
Tak pięknie ozdobione muffinki przywitały rano mamę, która niezwykle
się ucieszyła i podziękowała swojej magicznej kuchni. Jedną babeczkę
zaserwowała swojej córeczce Aurelce na śniadanie z butelką jej najlepszego na świecie, mamusinego mleczka.
źródło: czasdzieci/czytanki
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Dziewulski Stanisław
Wojtowicz Artur
Klimczuk Edward
Skura Czesława 		
Ternes Stanisław
Strus Henryk 		
Sokołowski Wiktor
Mazur Sylwia 		
Basaj Ryszard 		
Soboń Gabryela
Seń Tadeusz 		
Kosik Stanisław 		
Buczak Julian 		
Turzyńska Daria
Załoga Tomasz 		
Kowalczuk Wiesława
Diadia Eugenia 		
Jacuniak Henryk

– lat 48, zmarł 12.10.2020 r.,
– lat 44, zmarł 12.12.2020 r.,
– lat 77, zmarł 24.12.2020 r.,
– lat 75, zmarła 24.12.2020 r.,
– lat 85, zmarł 27.12.2020 r.,
– lat 71, zmarł 27.12.2020 r.,
– lat 80, zmarł 29.12.2020 r.,
– lat 12, zmarła 03.01.2021 r.,
– lat 77, zmarł 04.01.2021 r.,
– lat 84, zmarła 09.01.2021 r.,
– lat 74, zmarł 10.01.2021 r.,
– lat 74, zmarł 20.01.2021 r.,
– lat 87, zmarł 21.01.2021 r.,
– lat 83, zmarła 21.01.2021 r.,
– lat 32, zmarł 22.01.2021 r.,
– lat 73, zmarła 25.01.2021 r.,
– lat 92, zmarła 26.01.2021 r.,
– lat 62, zmarł 29.01.2021 r.,

Pierzchała Zofia
Hałasa Henryk 		
Mil Kazimierz 		
Zinkiewicz Janina
Sobczuk Jerzy 		
Pióro Rafał 		
Jamroż Anna 		
Kukiełka Janina 		
Wróbel Czesław 		
Malec Stefan 		
Sierszyński Janusz
Blaszka Regina 		
Ogórek Kazimiera
Marczuk Gustaw
Biernacki Henryk
Skowyra Zbigniew
Sokołowska Maria
Milczuk Anna		

– lat 83, zmarła 30.01.2021 r.,
– lat 70, zmarł 03.02.2021 r.,
– lat 94, zmarł 05.02.2021 r.,
– lat 75, zmarła 05.02.2021 r.,
– lat 76, zmarł 09.02.2021 r.,
– lat 33, zmarł 09.02.2021 r.,
– lat 82, zmarła 16.02.2021 r.,
– lat 82, zmarła 16.02.2021 r.,
– lat 70, zmarł 22.02.2021 r.,
– lat 85, zmarł 23.02.2021 r.,
– lat 69, zmarł 24.02.2021 r.,
– lat 94, zmarła 06.03.2021 r.,
– lat 89, zmarła 07.03.2021 r.,
– lat 78, zmarł 08.03.2021 r.,
– lat 42, zmarł 10.03.2021 r.,
– lat 68, zmarł 10.03.2021 r.,
– lat 72, zmarła 20.03.2021 r.,
– lat 47, zmarła 24.03.2021 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Pani Marii Smoląg

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci męża

Śp. Edwarda Smoląga

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych Gminy Sitno
oraz Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
„Odszedłeś cicho i bez pożegnania,
Jak ten, co nie chce swym odejściem smucić”

Pani Iwonie Błońskiej

wyrazy głębokiego współczucia, żalu,
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci taty

Śp. Zbigniewa Skowyry

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
Serdeczne podziękowania znajomym, sąsiadom, rodzinie,
współpracownikom, delegacji z Urzędu Gminy w Sitnie,
funkcjonariuszom z Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej,
sołtysom i wszystkim, którzy okazali wiele serca, życzliwości
oraz uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej

śp. Zbigniewa Skowyry
składają

Żona i Córki z Rodzinami

„Z królestwa pokoju i łagodności Pan Cię wezwał
Czuwaj nad swoimi bliskimi, którzy zawsze o Tobie myśleć będą”

Panu Henrykowi Ternesowi

wyrazy szczerego współczucia, żalu, oraz szczere
słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci ojca

Śp. Stanisława Ternesa

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie
„Nie czas jest nam dany, ale chwila
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Panu Tadeuszowi Biernackiemu

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

SYNA

składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
jednostek organizacyjnych, instytucji kultury
oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Serdeczne podziękowania delegacji z Urzędu Gminy na czele
z Panem Wójtem oraz jednostkom organizacyjnym, Radnym,
Sołtysom, jednostkom OSP oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej mojego Taty

Śp. Stanisława Ternesa
składa

Henryk Ternes z Rodziną
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Konkurs na „Kartkę Wielkanocną”
W dniu 22.03.2021 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Kartkę Wielkanocną
pod patronatem Wójta Gminy Sitno”.
Ku naszemu zaskoczeniu otrzymaliśmy rekordową ilość prac – bo aż 90
przepięknych, różnorodnych kartek, na
których prezentowały się malowane pisanki, wyklejane króliczki oraz wizerunki
Zmartwychwstałego Chrystusa. Wszystkie prace były wykonane starannie
i różnymi technikami malarskimi. Prace
napłynęły z następujących szkół podstawowych i przedszkoli: Cześnik, Horyszowa Polskiego, Jarosławca, Kolonii Sitno,
Kornelówki i z Sitna. Serdecznie wszyst-

kim dziękujemy, szczególnie dzieciom,
które mimo licznych obowiązków szkolnych i zmęczenia całą teraźniejszą sytuacją, wykazały chęci udziału w kolejnym
konkursie plastycznym. Podziękowania
składamy również rodzicom i nauczycielom, za rozpropagowanie konkursu
wśród uczniów szkół.
Jury postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Dzieci w wieku przedszkolnym
I miejsce – Aleksandra Kutera
II miejsce – Maciej Żuk
III miejsce – Jan Sokołowski

Dzieci w wieku 5 – 8 lat
I miejsce – Agata Łukaszczuk
II miejsce – Barbara Złomańczuk
III miejsce – Julia Jersak
Wyróżnienie – Lena Rybicka
Wyróżnienie – Filip Ciężki
Wyróżnienie – Patryk Markiewicz
Dzieci w wieku 9 – 14 lat
I miejsce – Michał Kiełczewski
II miejsce – Patryk Grądz
III miejsce – Martyna Dras
Wyróżnienie – Oliwia Łukaszczuk
Wyróżnienie – Wiktor Marczak
Wyróżnienie – Julia Piłat
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!
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