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Podziękowanie
dla

Pana Mieczysława Steca
Sołtysa Kornelówka-Kolonia
z okazji

jubileuszu 50-lecia w służbie sołtysa
oraz 15 lat w służbie radnego
Wójt Gminy Sitno wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz Radą Gminy i Sołtysami Gminy Sitno życzą Panu
nieustającego zdrowia, pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji z wykonywanych obowiązków i żeby kolejne lata
przynosiły sukcesy, radość i społeczne uznanie.
Składamy serdeczne podziękowania i wdzięczność
za wytrwałą i ciągle owocną pracę dla dobra sołectwa i społeczności lokalnej.
Pana optymizm, cierpliwość i zaangażowanie to klucz
do zdobywania zaufania społecznego.
Przewodniczący Rady Gminy Sitno
Władysław Wydmański

Sekretarz Urzędu Gminy Sitno
Agnieszka Grzesiuk

Wójt Gminy Sitno
Krzysztof Seń
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XXIX sesji Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 30 kwietnia 2021 r.
Na sesji Radni podjęli następujące
uchwały:
 w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Sitno Szkoły Podstawowej w Cześnikach,
 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Sitno na rok 2021,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 20212027,
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sitno,
 w sprawie przystąpienia Gminy Sitno
do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego,
 w sprawie zasad udzielania pomocy
w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2021,
 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości,
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.

XXX sesja Rady Gminy odbyła się 28 maja
2021 r. Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Sitno Nr XXIII/154/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno,
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Sitno Nr XXI/141/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno,
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Sitno Nr LIII/296/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno,
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Sitno Nr XLVII/255/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sitno,
 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
Sitno Nr XLVIII/262/2014 z dnia 22 maja
2014 r. w sprawie przystąpienia do spo-
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rządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Sitno,
w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Sitno”,
w sprawie regulaminu przyznawania
pomocy w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Sitno”,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Powiatem Zamojskim
dotyczącego przyjęcia przez Gminę Sitno zadań utrzymaniowych na drogach
powiatowych powiatu zamojskiego
w 2021 roku, w granicach administracyjnych Gminy Sitno,
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Sitno na rok 2021,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sitno na lata 20212027,
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy
finansowej.
Opracował:
Krzysztof Prokopowicz

Nowy kierownik
Referatu Podatków
Z dniem 16 kwietnia 2021 r. Pan
Andrzej Juszczak wybrany w drodze
przeprowadzonego konkursu objął stanowisko Kierownika Referatu Podatków
i Opłat w Urzędzie Gminy Sitno.

Pracownicy Urzędu Gminy Sitno, Referatu Utrzymania i Rozwoju
Infrastruktury w czerwcu br. wykonali pojemnik na nakrętki w kształcie serca. Jest to kolejny, mały krok
w stronę ekologii.

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących terminach płatności rat zobowiązań z tytułu podatków i opłat:
 I rata do dnia 15 marca
 II rata do dnia 15 maja
 III rata do dnia 15 września
 IV rata do dnia 15 listopada.

Krzysztof Maluga

A.J.
Wydawca: Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

tel. 84 611 23 27, 84 611 23 00
www.gmina.sitno.pl
fax 84 611 23 08
e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl lub cksitno@wp.pl

Opracowanie i dystrybucja: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
Redaktor Naczelny: Krzysztof Seń
Z-ca Redaktora Naczelnego: Kamila Szmidt
Zespół redakcyjny: Agnieszka Grzesiuk, Alicja Szopa,
Zofia Malinowska, Krzysztof Prokopowicz,
Krzysztof Maluga, Robert Mazurek

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz
zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania
Nakład: 800 egz.

Skład i druk:
Drukarnia ATTYLA
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61
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e-mail: drukarnia@attyla.eu, www.attyla.eu
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Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
dla małżeństw z terenu Gminy Sitno
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas
gdy kocha się zawsze w radości i smutku,
bez względu na dobry czy zły czas.”
(Jan Paweł II)

Stało się już tradycją, że Wójt Gminy Sitno zaprasza pary, które przeżyły ze sobą 50
lat i więcej na uroczystość podczas której
wręczane są medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. Medale dla par które zawarły
związek małżeński w latach 1969-1970 zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na wniosek
Wójta Gminy Sitno Krzysztofa Senia.
Odznaczone pary małżeńskie z terenu
naszej gminy:
Janina i Władysław Ambroż, Wacława
i Jan Bergiel, Irena i Bogdan Bury, Bernarda i Alfred Chrzan, Irena i Marian Dudzińscy, Czesława i Zbigniew Dziuba, Krystyna i Czesław Goździuk, Maria i Stanisław
Joniec, Andrejanna i Henryk Kostrubiec,
Teresa i Ireneusz Laszczyńscy, Wiesława
i Czesław Nowakowscy, Bolesława i Tadeusz Pieczykolan, Zofia i Witold Pyś, Lucyna
i Jerzy Sendłak, Sabina i Mieczysław Sędłak, Bernadeta i Stanisław Skrętuła,Teresa

i Jan Słotwińscy, Zdzisława i Ryszard Smutniak, Emilia i Alfred Szwajkowscy, Maria
i Bolesław Ziarkiewicz.
Zwyczajowo medale wręczano z końcem roku w ramach podniosłej uroczystości w gronie wszystkich jubilatów i zaproszonych gości. Tym razem ze względu na
sytuację epidemiczną i wynikające z niej
obostrzenia wydarzenie zorganizowano
w zmienionej formie. Uroczystość Złotych Godów odbyła się 28 kwietnia 2021 r.
w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie i podzielona została na dwa spotkania.
W imieniu Prezydenta RP Szanownym
Jubilatom medale wręczył – Wójt Gminy
Krzysztof Seń, gratulując im pięknego jubileuszu oraz życząc kolejnych rocznic przeżytych wspólnie w zdrowiu i miłości. Dopełnieniem tej ceremonii były serdeczne życzenia,
listy gratulacyjne, kwiaty oraz okolicznościowe upominki przekazane przez Agnieszkę
Grzesiuk Sekretarza Urzędu, Kamilę Szmidt
Dyrektora Centrum Kultury z Biblioteką oraz
Zofię Malinowską Kierownika USC.
Składamy serdeczne podziękowania
Jubilatom za przyjęcie zaproszenia w tak
trudnym czasie, a tym osobom, którym róż-

ne powody nie pozwoliły na uczestnictwo
w uroczystości medale wraz z upominkami
zostały przekazane indywidualnie.
Jeszcze raz wszystkim Jubilatom składamy serdeczne życzenia, aby każda chwila życia była źródłem szczęścia i upływała w spokoju i zdrowiu.
Zofia Malinowska
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sitno odbył się 30 maja br. na
boisku Orlik w Jarosławcu. W zawodach
wystartowały 2 drużyny z terenu Naszej
Gminy. Zawody przebiegły sprawnie, dostarczając uczestnikom dużo dobrej zabawy. Na zakończenie turnieju drużyny
otrzymały puchary za zdobyte miejsca.
A.G.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEŚNIKACH

Wizyta ks. Biskupa Mariana Rojka w Szkole Podstawowej w Cześnikach

10 maja 2021 r. w naszej szkole gościł
ks. Biskup diecezjalny zamojsko-lubaczowski Marian Rojek. Biskupowi towarzyszył ks.
Proboszcz Parafii Św. Michała Archanioła
w Cześnikach.

Przybyłych gości serdecznie powitała
pani Dyrektor Joanna Zosik-Kalbarczyk oraz
delegacja uczniów naszej szkoły, która wręczyła kwiaty gościom. Następnie ks. Biskup
po wspólnej modlitwie z uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły, rozdał wszystkim pamiątkowe obrazki. Była to pierwsza
wizyta ks. Biskupa w naszej placówce.
Oficjalna, artystyczna część spotkania
odbyła się na korytarzu szkolnym. Uczniowie przedstawili krótki program artystyczny pod hasłem ,,Wszystkie drogi prowadzą

VIII edycji konkursu DOŚWIADCZ FIZYKI
Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Cześnikach wzięli udział w VIII
edycji konkursu DOŚWIADCZ FIZYKI organizowanego przez Szkołę Podstawową im.
Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy z Pracownią Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie
Uczniowie zgłaszali do konkursu
przygotowane przez siebie doświadczenia a komisja wybrała najciekawsze doświadczenia, które zazwyczaj uczniowie
wykonują przed komisją i publicznością.
Z powodu pandemii, spotkanie było niemożliwe dlatego uczniowie wykonali doświadczenia w domu a film z jego przebiegu przesłali do oceny komisji.
W tym roku, do konkursu z 10 szkół

Dzień Dziecka
Dnia 1 czerwca 2021 r. w Szkole
Podstawowej w Cześnikach Samorząd
Uczniowski ogłosił kolorowy Dzień Dziecka. Zadaniem poszczególnych klas było
założenie ubrań jednakowego koloru, który wcześniej klasy sobie wybrały, co zwalniało uczniów od odpowiedzi i kartkówek.
Ten dzień był wyjątkowo kolorowy i barwny w naszej szkole.
Właściwa impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się 11 czerwca 2021 r. Rada Rodziców przygotowała niespodziankę dla
wszystkich dzieci, w postaci dmuchanych
zjeżdżalni i domków. Uczniowie bawili się
na całego i uśmiech z twarzy nie znikał.
Dodatkowo jedna z mam tworzyła piękne

regionu, 27 uczniów zgłosiło 40 doświadczeń. Do finału zakwalifikowano 13 najciekawszych.
Wśród najciekawszych znalazło się
doświadczenie Wiktora Marczaka pod nazwą „Projekt statku parowego”.
Jeśli ktoś chciałby wykonać taki statek
w domu potrzebne materiały to:
- styropian
- taśma klejąca
- świeczka
- folia aluminiowa
- miedziana rurka o długości 80 cm
i przekroju wewnętrznym 4-6 mm.
Gratulujemy Wiktorowi i życzymy dalszych sukcesów !!!
Oprac. Joanna Kułacz

zwierzęta i kwiaty z dmuchanych balonów. Aby nikt nie opadł z sił, dzieci dostały kiełbaski z grilla, słodki rogalik i napoje.
Nie obyło się bez malowania twarzy. Najczęściej dzieci wybierały wzory zwierzątek. Niektórzy byli wprost nie do poznania.
Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że to był
udany dzień, pełen radości, pozytywnych
emocji i uśmiechu.

ku celom szlachetnym…” Przedstawienie
nawiązywało w swej treści do życia i działalności ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. W części artystycznej została prezentacja multimedialna związana historią
naszej szkoły. Wszyscy artyści otrzymali
gromkie brawa za swój występ oraz słowa
uznania ze strony ks. Biskupa. Dostojny
gość zwrócił się do uczniów – podziękował im oraz pobłogosławił. Spotkanie to
było pełne radości i nadziei na dalsze kroczenie w przyszłość.

WWW.GMINA.SITNO.PL
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SZKOŁA PODSTAWOWA W HORYSZOWIE POLSKIM
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim
8 maja przypadają imieniny Stanisławy. W wielu kościołach pod wezwaniem
tego patrona odbywają się odpusty parafialne. W Szkole Podstawowej im. Stanisławy Baj tego dnia przypada Dzień Patrona.
Niestety, z wiadomych przyczyn, nie mógł
on być obchodzony tak uroczyście jak
w ubiegłych latach. Na miarę możliwości
zarówno Dyrekcja i Grono Pedagogiczne,
jak i sami uczniowie postanowili uczcić
ten dzień oraz pamięć o swojej patronce
– pani Stanisławie. Warto podkreślić fakt,
iż nawet najmniejszy gest pamięci jest dla
młodego pokolenia przykładem, jak należy kultywować zarówno tradycje i zwyczaje, ale też czcić pamięć o tych, dzięki
którym nasza rzeczywistość wygląda właśnie tak. Z tego względu dzień ten został
uczczony przez uczniów, których zajęcia
odbywały się w trybie hybrydowym, z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności, wynikających z zalecanych rządowych obostrzeń.
O godzinie 8.00 odbyła się uroczysta
Msza Święta, w której udział wzięli: Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracyjni, uczniowie oraz mieszkańcy, dla

których zarówno szkoła w Horyszowie, jak
i pamięć o pani Stanisławie jest niezwykle
istotna.
Następnie, po zakończeniu Mszy Świętej odbyła się krótka część artystyczna,

przygotowana przez uczniów klasy I - III
pod opieką – pani Jolanty Stefańczuk
oraz pani Elżbiety Cieślak.
Podczas godzin wychowawczych nauczyciele rozmawiali (w szkole lub podczas lekcji zdalnych) na temat związany
właśnie z panią Stanisławą Baj. Dzieci
i młodzież w czasie godzin wychowawczych przypomniały sobie o tym, jak wiele
trudu musieli włożyć Państwo Baj w budowę budynku szkoły w powojennej rzeczywistości. Na nowo przybliżona została
sylwetka pani Stanisławy – nauczycielki
historii i wychowawczyni klas młodszych,
wspaniałej kobiety i pedagoga, działaczki
społecznej, otwartej na realizację nowych
zadań oraz nieugiętej w dążeniu do celu.
Mimo, że tegoroczny Dzień Patrona
musiał odbyć się w odrobinę mniejszym
gronie oraz bardziej kameralnie niż zwykle – najważniejsze jest to, że uczniowie
naszej szkoły pamiętają o dziele rozpoczętym przez Państwo Baj. Właśnie to dzieło
jest kontynuowane przez Dyrektorów, nauczycieli oraz przede wszystkim uczniów.

Dzień Dziecka w Szkole w Horyszowie Polskim
Janusz Korczak powiedział kiedyś,
że „gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”. Słowa te są szczególnie aktualne
dzisiaj, gdy coraz mniej mamy powodów
do uśmiechu i radości, a tak wiele obaw
i niepewności. 31 maja wszyscy uczniowie
wrócili na nauczanie stacjonarne do szkół,
zaś 1 czerwca przypadł bardzo ważny dla
nich dzień – Dzień Dziecka. Co najwspanialsze – tego jednego dnia, nawet młodzież najstarszych klas przyznała się do
tego, że jednak są dziećmi :). Z powodu

obaw, wynikających z obowiązujących
nadal obostrzeń o wstrzymaniu się od
większych zgromadzeń w jednym miejscu – postanowiono, że tegoroczny Dzień
Dziecka odbędzie się bez atrakcji, na które co roku czekali uczniowie. Nie oznacza
to jednak, że wspólne zabawy nie były
równie imponujące. Uczniowie rozpoczęli
swoje zajęcia lekcyjne zgodnie z planem
zajęć, lecz po trzech pierwszych godzinach przyszedł czas na zabawy. Pierwszą
z nich było wykonanie przez uczniów po-

Beata Śniechowska
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szczególnych klas zadań przygotowanych
przez nauczycieli. Wykonanie przez grupę
wszystkich zadań równało się z rozwiązaniem zagadki. Po tym zadaniu, każda
z klas bawiła się w tzw. Podchody, w których zadania zostały wcześniej skrupulatnie ukryte przez wychowawców. Po tych
zabawach na uczniów każdej klasy czekały
nagrody oraz pieczone kiełbaski.
Mimo, że w tym roku dzieci nie miały
tak wielu atrakcji jak w latach poprzednich
– najważniejszy był uśmiech dzieci oraz
czas, który uczniowie mogli wspólnie, beztrosko ze sobą spędzić.
Beata Śniechowska

Mama z Tatą są najważniejsi
MAMA i TATA
to najpiękniejsze słowa świata!
MAMA i TATA to wielkie słowa, pierwsze słowa każdego dziecka, są synonimem
miłości, ciepła rodzinnego i szczęścia.
MAMA i TATA to najważniejsze osoby
w życiu małego człowieka, więc należy
dbać i pielęgnować więź między dziećmi,
a rodzicami. Dlatego też w naszym przedszkolu i zerówce Panie pomogły dzieciom
wyrazić ich miłość do rodziców organizując Dzień Mamy i Taty. Z tej właśnie okazji
24 maja 2021 roku odbyło się przedstawienie, przedszkolna sala stała się sceną,
na której przedszkolaki i zerówiaki w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny: były wiersze, piosenki,
tańce i życzenia dla kochanych rodziców.
Niestety rodzice nie mogli od razu uściskać swoich pociech, gdyż ze względu na

Wszystkie dzieci nasze są…
Każdy z nas chciałby cofnąć się do czasów dzieciństwa, czasów beztroski, szczęścia
i niekończących się przygód. Dzień Dziecka
to najlepsza okazja, aby przypomnieć sobie
o tym, że w każdym z nas drzemie jeszcze
coś z malucha. Nauczyciele z naszej szkoły dołożyli wszelkich starań, aby ten dzień
był pełen wrażeń dla naszych dzieciaków.

zaistniałą sytuację, przedstawienie zostało
nagrane i udostępnione on-line na profilu
facebook’owym szkoły. Dzieci pod bacznym okiem swoich Pań wykonały piękne
upominki, które mogły wręczyć swoim

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły świętowali Dzień Dziecka na świeżym powietrzu:
wspólnie bawili się na placu zabaw, były
ogromne ilości baniek mydlanych, zabawy z chustą animacyjną i piłkami, balony,
namioty, a nawet pokaz eksperymentów
chemicznych. Niespodzianką dla maluchów
był słodki poczęstunek i drobne upominki.
Starsi uczniowie również spędzili ten dzień
na zabawie: było karaoke, zabawy plastyczne i konstrukcyjne, rzucanie do celu i wiele
innych aktywności. Dodatkową i smaczną atrakcją były również kiełbaski z grilla.
Uśmiech z twarzy nie schodził nikomu
i choć czas minął szybko, to piękne wspomnienia pozostaną na długo.
Monika Prokopowicz

rodzicom po powrocie do domu. Miejmy
nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas łaskawszy i umożliwi świętowanie wspólnie
z rodzicami.
Monika Prokopowicz
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU

Wiosenne
rymowanki

Natalka Guzik i Kasia Golec z grupy
Krasnale otrzymały wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim pod
hasłem ,, Wiosenne rymowanki” .
Dzieci wspólnie z wychowawczynią p.
Małgorzatą Sagata-Noga ułożyły wiersz
pt. ,,Wiosna i krokus” . W konkursie wzięły
udział przedszkola z całej Polski.

Grupy przedszkolne Smerfy, Słoneczka i Krasnale brały udział w ogólnopolskich projektach edukacyjno – społecznych „Jesteśmy różni, lecz równie
ważni” i „ Jesteśmy z Wami kolorowymi
motylami”.
Oba projekty miały na celu podniesienie świadomości społecznej i propagowanie wiedzy na temat Autyzmu

Maciek Efner uczeń klasy 7 b został
brązowym medalistą Pucharu Polski młodzików w sumo.
Gratulujemy!

B. Sagata

Wyniki gminnego konkursu
plastycznego „Miejscowość
Sitno na pocztówce”

Jesteśmy
Geniallną Szkołą!
Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie i uzyskała certyfikat potwierdzający umieszczenie
szkoły na mapie Geniallnych Szkół czyli
innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do
swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych.

Komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący: Henryk Szkutnik
2. Członek: Kamila Szmidt
3. Członek: Małgorzata Czuj
Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły,
postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczniom:
Nagroda w kategorii wiekowej kl. I-III
1. Julia Radomska kl. I b
2. Zuzanna Szczerbiak kl. II a
3. Zofia Szajnoga kl. III b, ex aequo
Maja Szajnoga kl. Ib
Nagroda w kategorii wiekowej kl. IV-VI
1. Michał Żuk kl. IVb
2. Michał Kiełczewski kl. IVb
3. Jakub Kość kl. IVb
Nagroda w kategorii wiekowej kl. VII -VIII
1. Martyna Lesiuk kl. VII b
2. Aleksandra Filipiuk kl. VIII b
3. Nikola Kulesza kl. VII b
Wyróżnienie – Maja Ładnowska kl. VII b
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W kategorii wiekowej kl. I-III. I miejsce.
Julia Radomska kl. I b

W kategorii wiekowej kl. VII-VIII. I miejsce.
Martyna Lesiuk kl. VII b
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W kategorii wiekowej kl. IV-VI. I miejsce.
Michał Żuk kl. IV b

SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE
Wszystko się udaje,
gdy działamy razem
Ponowna adaptacja uczniów do zajęć w trybie stacjonarnym, odbudowanie relacji rówieśniczych, wzmocnienie
więzi społeczności szkolnej - to zadania
realizowane po powrocie do nauki stacjonarnej. Przekonanie, iż wszystko się
może udać, gdy jesteśmy razem i pracujemy zespołowo, stało się inspiracją do
zaaranżowania wspólnych działań.
17 maja Szkoła przyłączyła się do
kampanii organizowanej przez Instytut
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Tydzień ulgi”. Zrezygnowano z odpytywania, sprawdzania
wiedzy, diagnozowania umiejętności.
Ważniejsze stało się rozwijanie relacji
interpersonalnych i kształtowanie pozytywnych zachowań.
Zaproponowanie przez p. Katarzynę
Barwińską działania reintegracyjne dla
klas IV - VIII zaowocowały wykonaniem
„Drzewa mocy” z naklejonymi obrazkami odzwierciedlającymi to, co daje siłę

i moc na najbliższy czas oraz „Słońca
zasobów” z informacjami o tym, dzięki
czemu uczniowie mogli funkcjonować
w czasie nauki zdalnej. Przygotowane
zespołowo plakaty stworzyły możli-

wość uzewnętrznienia emocji towarzyszących powrotowi do nauki „w realu”.
Współpraca między uczniami przyczyniła się do obudowania poczucia wspólnoty.
Uczniowie klasy trzeciej wzięli
udział w wyzwaniu - „Jesteśmy z Wami
niebieskimi motylami” zainicjowanym przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie
Iskierki Przyjaźni osobom z autyzmem
i ich Rodzinom. Nasza szkoła otrzymała
nominację od Przedszkola Samorządowego w Sitnie. Trzecioklasiści, wraz z p.
Beata Jackowską, ubrani w niebieskie
barwy, wykonali dekorację tematyczną
oraz niebieskie ozdoby: dziewczynki opaski na głowę, chłopcy - bransoletki na rękę oraz czarodziejskie różdżki
„Motyle”.

Majowe aktywności
uczniów

Z wielu powodów maj uchodzi za
najcudowniejszy miesiąc w roku. Emanuje kolorami, zapachami, a także stanowi okazję do świętowania. 2 maja
- Święto Flagi Rzeczypospolitej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja, to daty
trwale wpisane w kalendarz uroczystości szkolnych. Nasi uczniowie, podczas
nauki zdalnej oraz w czasie zajęć stacjonarnych, propagowali wiedzę o polskiej
tożsamości. Zachęceni przez nauczycielkę historii, p. Małgorzatę Złotnik,
wyrazili szacunek do flagi i symboli narodowych. Uczniowie młodszych klas
aktywnie pracowali w szkole. Natomiast
starsi - przesłali zdjęcia, potwierdzające
godne świętowanie Majowych Uroczystości.

W maju pierwszoklasiści złożyli
uczniowskie Ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Wychowawczyni,

p. Ewa Małek, wręczyła im pierwszy dokument - legitymację szkolną. Na pamiątkę tego dnia otrzymali również kolorowe dyplomy oraz upominki od Pani
Dyrektor. W uroczystości wzięli udział
Rodzice, którzy przygotowali dla swych
pociech słodki poczęstunek.

8 maja, z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, uczniowie młodszych
klas wzięli udział w zajęciach bibliotecznych wzbogacając wiedzę i umiejętności oraz wykonując laurki dla biblioteki i bibliotekarek.
Maj to także miesiąc nietypowych
świąt. Jednym z nich był Dzień Cyrku
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Z tej okazji w klasie pierwszej zrealizowano mini-projekt. Obejmował prezentację
tematyczną oraz różne ciekawe zadania.
Wychowawczyni, p. Ewa Małek, przygotowała: zagadki, rebusy, uzupełnianki.
Uczniowie wykonali prace plastyczne.
Klasa pierwsza, podczas zajęć czytelniczych, włączyła się także w obchody
Światowego Dnia Hamburgera. Uczniowie wysłuchali ciekawostek związanych
z tym świętem, obejrzeli filmik, jak
można zrobić hamburgera z ciastoliny.
Następnie pokolorowali hamburgera
według własnego pomysłu. Wysłuchali
wiersza S. Karaszewskiego: ,,Dla każdego coś zdrowego’’. Na podsumowanie
zajęć odbyła się zabawa dydaktyczna „Jak żyć zdrowo’’.
Pierwszoklasiści uczcili także Międzynarodowy Dzień Farmaceuty:
rozwiązywali zadania i krzyżówki tematyczne, a następnie, wraz z wychowawczynią, wybrali się do apteki.
Międzynarodowy Dzień Herbaty
był zaś okazją do aktywnego wysłuchania baśni Hansa Christiana Andersena
pt.: ,,Imbryk’’, do poznania historii herbaty, do zabaw interaktywnych typu: zaparzanie herbaty, koło fortuny, dopasuj
spodeczki do czajnika, dopasuj filiżankę
do spodeczka itp. Zwieńczeniem zajęć
było wykonanie pracy plastycznej ,,Filiżanka ulubionej herbatki’’.
Dzień Mamy i Dzień Taty to ważne dni dla wszystkich dzieci. W naszej
szkole uczniowie klas I – III przygotowali
dla swoich Rodziców przedstawienia,
upominki i konkursowe niespodzianki.
Mamy miały wiele radości rozpoznając
siebie na portretach namalowanych
przez swoje pociechy.

Tatusiowie pierwszaków musieli wykazać się sprawnością manualną przy
składaniu samolotów z papieru, a Mamusie, w krótkim czasie, zapisać przepis na sałatkę.
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emocjonujących zadań zawodnicy otrzymali nagrody – koszulki z autografem lekkoatlety Szymona Kiecany.

W klasie drugiej gwoździem programu był
taniec z balonami.

Natomiast Rodzice z klasy trzeciej podziwiali umiejętności wokalne swoich dzieci.
Występy wywoływały wzruszenie i dumę.

Dla starszych i młodszych dzieci
przygotowano także wycieczki szkolne.
Uczniowie klas IV- VII udali się do Kotliny Hrubieszowskiej. Zwiedzili dworek
Du Chateau, w którym mieści się muzeum im. Stanisława Staszica. Następnie, w Gródku, wszyscy podziwiali piękne widoki przy ujściu Huczwy do Bugu.

Dzieci są nadzieją,
która rozkwita
wciąż na nowo
Wśród wielu zadań zapewniających
uczniom komfortowy powrót do szkoły, znalazły się działania zorganizowane
z okazji Dnia Dziecka. Po wielu miesiącach
nauki zdalnej, zabawy na boisku szkolnym
dostarczyły wielu pozytywnych emocji.
Uczniowie podzieleni na zespoły klasowe
rywalizowali w kilkunastu konkurencjach.

Zmagania sportowe dostarczyły radości, choć wymagały wysiłku, sprytu
i umiejętności zręcznościowych. Współzawodnictwo to dobry pomysł po powrocie
do szkoły. Doskonale wiedział o tym p.
Andrzej Ostrowski przygotowując zabawy sportowe: wyścigi w workach, wyścigi rzędów, przechodzenie przez szarfę od
dołu, przeciąganie liny, narty integracyjne, odbicia piłki siatkowej na czas i inne...
Do uczniów ciepłe słowa skierowała dyrektor – pani Monika Duras. Były życzenia i słodki poczęstunek. Po zakończeniu

Zwiedzili także wioskę Gotów, w której
uczniowie zdobyli kluczowe informacje
o życiu skandynawskiego ludu, zwyczajach, zajęciach, rzemiosłach. Odważni
wzięli udział w pokazie walki Gotów oraz
spróbowali sił w strzelaniu z łuku. Zwieńczeniem dnia była wizyta w Kryłowie,
gdzie znajdują się ruiny zamku warownego i ścieżka edukacyjno–przyrodnicza.
Uczniowie klas I-III świetnie bawili się
na wyjeździe edukacyjno–rekreacyjnym.
Odwiedzili wioskę indiańską, zdobyli wiele
wiadomości na temat życia Indian, poznali
różne ciekawostki, np. skąd się wziął symbol firmowy Skoda, ćwiczyli wbijanie

gwoździ i strzelanie z łuku. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również poszukiwanie skarbów. Jedną z wielu atrakcji były
zawody zręcznościowe, np. przenoszenie
jajka na łyżce oraz bardzo długi tor przeszkód. Wszyscy byli bardzo zmęczeni i bar-
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dzo głodni, więc z ogromnym apetytem
zjedli upieczone kiełbaski.

Sukces jest wynikiem
właściwej decyzji

Ponadczasowość słów Eurypidesa
potwierdzają uczniowie, którzy doskonalą się w wybranych przez siebie obszarach aktywności i sprawdzają swoje umiejętności w konkursach. Wielu
z nich odnosi sukcesy. Filip Kondrakiewicz, uczeń klasy pierwszej, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego „Wyobraźnia ukryta w pisance”
– III edycja. Organizatorem konkursu
była Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie. Uczniowie klasy drugiej (Antoni Nadolski, Maja
Zaręba, Julia Winiarska) wzięli udział
(on-line) w regionalnym konkursie czytelniczym „Czy znasz..?” dla klas I-III
szkoły podstawowej, organizowanym
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu. Nina Kostrubiec, uczennica kl. 7
otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Morza i oceany
oczami dziecka” organizowanym przez
Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera
w Zamościu w ramach obchodów Światowego Dnia Oceanów. Pięcioro uczniów
naszej szkoły wzięło udział w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym im. Augusta Cieszkowskiego „Leśny album”,
organizowanym pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W gronie
osób wyróżnionych znalazła się nasza
uczennica Emilia Dul z klasy ósmej. Praca uczennicy, pod tytułem „Zwierciadło”,
została wybrana do publikacji na łamach
pisma „Ziarno”.

Osiągnięcia edukacyjne Michała Sadłowskiego zaowocowały otrzymanym
stypendium za wyniki edukacyjne odebranym z rąk Wójta Gminy Sitno.

Programy edukacyjne
kluczem do
kształtowania wielu
umiejętności
Uczniowie klasy pierwszej, pod okiem
p. Ewy Małek, realizowali ogólnopolski program z zakresu bezpieczeństwa
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”.
Po wypełnieniu szeregu zadań, dzieci
przystąpiły do Ogólnopolskiego Testu
Bezpieczeństwa. Znakomicie poradziły
sobie z pytaniami odnoszącymi się do
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czterech stref: droga, dom, szkoła oraz
Internet. Potwierdzeniem zdobycia
wiedzy i umiejętności było uzyskanie
Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.
Pierwszoklasiści aktualnie realizują
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kokosza, grosz do grosza!”, prowadzonym
przez Stowarzyszenie L4G z siedzibą
w Łodzi. Celem Projektu jest edukacja
finansowa dzieci i młodzieży szkolnej
w zakresie idei, sposobów i nawyków
oszczędzania. Poprzez uczestnictwo
w projekcie uczniowie mają szansę poznawać funkcje i wartość pieniądza,
sposoby oszczędzania i pomnażania
oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma za zadanie promować
i uczyć umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym
oraz nauczać zdolności krytycznej oceny

pierwszych doświadczeń finansowych,
związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.
Aktualnie w Zespole Szkół realizowane są dwa projekty edukacyjne „Gmina
Sitno - Moje miejsce na ziemi”, „Żyjemy
dla Ojczyzny”. Placówka pozyskała na
realizację powyższych projektów granty
finansowe.
Powrót uczniów do szkoły był czasem intensywnej pracy wychowawczej,
a celowe i różnorodne działania, umożliwiły odbudowywanie relacji pomiędzy
uczniami. Małymi krokami wróciliśmy do
normalności. Wszystko może się udać,
gdy działamy razem.
Katarzyna Barwińska
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Gminny konkurs fotograficzny
w ramach obchodów 600-lecia Sitna
Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie aktywnie włączyła się
świętowanie Jubileuszu 600-lecia miejscowości Sitno. Został ogłoszony konkurs
fotograficzny „Sitno w obiektywie”. Celem
konkursu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno najbliższej okolicy, dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
architektury, które powstały w sposób na-

turalny lub są wynikiem pracy człowieka.
Uczniowie naszej szkoły, pod opieką
p. Elżbiety Saguckiej, 14 maja udali się na
plener fotograficzny. Z zapałem odkrywali cenne przyrodniczo miejsca i podziwiali budowle architektoniczne. Okazało
się, że uchwycenie idealnego momentu
przez obiektyw aparatu, to duże wyzwanie. Aby uzyskać niepowtarzalne zdjęcie,

podjęli szereg prób. Wykonane zdjęcia
zgłosili do konkursu, by sprawdzić poziom
swoich umiejętności.

Wyniki konkursu
Obrady jury odbyły się 1 czerwca 2021 r.
Na konkurs wpłynęły 53 prace od 20 autorów w tym:
w kategorii klas I – III – 13 prac od 5 autorów,
w kategorii klas IV- VI – 23 prace od 8 autorów.
w kategorii klas VII- VIII– 14 prace od 6 autorów.
w kategorii mieszkańcy Gminy Sitno – 3 prace od 1 autora.
W kwestii przyznania nagród, wyróżnień i kwalifikacji do wystawy
pokonkursowej podjęto poniższe postanowienia:
1. W kategorii klas I-III, przyznano:
I nagroda: Jakub Rząd kl. II SP Jarosławiec „Czarny Potok”
II nagroda: Filip Diadia kl. II SP Jarosławiec „Urząd Gminy”
III nagroda: Maksymilian Wojtal kl. II SP Jarosławiec „Cmentarz wojenny”
Wyróżnienie przyznano:
Hubert Słupski kl. II SP Jarosławiec
Fabian Szczerbiak kl. I SP Jarosławiec
2.W kategorii klas IV- VI, przyznano:
I nagroda: Filip Woszak kl. V SP Sitno „Staw w parku”
II nagroda: Dominik Głowala kl. VI SP Sitno „Pałac w Sitnie”
III nagroda: Michał Sadłowski kl. IV SP Sitno „Krzyż”
Wyróżnienie przyznano:
Jakub Kość kl. IV SP Jarosławiec
Wiktoria Litaszewska kl. VI SP Jarosławiec
Mikołaj Pułka kl. V SP Sitno
Dawid Dąbkowski kl. VI SP Sitno
Martyna Szachnowska kl. VI SP Sitno
3. W kategorii klas VII- VIII, przyznano:
I nagroda: Patryk Kodeniec kl. VII SP Sitno „Jesienny park w Sitnie”
II nagroda: Wiktor Kaczmara kl. VII SP Sitno „Podpatrzone w podwórku”
III nagroda: Igor Oszmaniec kl. VII SP Sitno „Słoneczny dzień w parku w Sitnie”
Wyróżnienie przyznano:
Dras Martyna kl. VII SP Sitno
Jakub Sitarz kl. VIII SP Sitno
Emilia Dul kl. VIII SP Sitno
4. W kategorii mieszkańcy Gminy Sitno
Wyróżnienie przyznano:
Sara Szczerbiak, Stabrów
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej edukacji fotograficznej.
Prace laureatów można obejrzeć na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sitnie. Organizatorzy konkursu przygotują także wystawę pokonkursową.
Katarzyna Barwińska
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„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stypendia Wójta Gminy Sitno
W dniu 09 czerwca br. w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się
wręczenie stypendiów naukowych oraz
stypendium sportowego przez Wójta
Krzysztofa Senia dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie naszej gminy.
Wspieranie uczniów uzdolnionych jest
jednym z priorytetów samorządu gminnego, a zarazem motywacją do osiągania sukcesów, zarówno w nauce jak
i w sporcie.
W uroczystym wręczeniu stypendiów uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Stypendia
przyznane były za pierwsze półrocze.
Szkoła Podstawowa w Sitnie:
 Michał Sadłowski
5,05








Wojciech Czucha
Wiktor Marczak
Hubert Kulpa 		
Andrzej Komarnicki
Rafał Łukaszczuk
Sebastian Szykuła

Stefan Żeromski

5,09
5,01
5,15
5,07
5,08
5,0

Szkoła Podstawowa w Kornelówce:
 Malwina Sokołowska
5,0
Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim:
 Zuzanna Stankiewicz
5,18
 Martyna Zeń 		
5,18
 Zuzanna Bilska 		
5,07
 Aleksandra Pysiewicz 5,07
 Franciszek Helman
5,0
 Oliwia Hucz 		
5,0

Szkoła Podstawowa w Jarosławcu:
 Aleksandra Filipiuk
5,07
 Aleksandra Lesiuk
5,07
 Maja Ładnowska
5,07
 Emilia Chmiel		
5,0
 Jakub Kość		
5,0
 Zofia Tokarz		
5,0
 Michał Kiełczewski
5,08
 Krystian Harczuk
5,15
Szkoła Podstawowa w Cześnikach:
 Martyna Buda 		
5,08
 Jakub Kiryczuk 		
5,31
 Oliwia Łukaszczuk
5,08
 Artur Szykuła 		
5,15
 Judyta Czucha 		
5,09

Stypendium za osiągnięcia i sukcesy
sportowe w dyscyplinie „pchnięcie kulą”
otrzymała Wiktoria Łuczak.
Gratulujemy wszystkim stypendystom

i życzymy kolejnych sukcesów w nauce
i sporcie.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Joanna Dziuba

WWW.GMINA.SITNO.PL

Rada Gminy Sitno podczas XXXI sesji
jednogłośnie udzieliła Wójtowi Krzysztofowi Seniowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu samorządu za 2020 r.
W dniu 25 czerwca 2021 r. w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie miała
miejsce XXXI Sesja Rady Gminy Sitno.
Radni w krótkiej dyskusji odnieśli się do
przedstawionego przez Wójta Raportu
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o Stanie Gminy Sitno za poprzedni rok.
Po debacie Radni przystąpili do głosowań kolejno - uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno
za 2020 r., w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2020 r. oraz w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

W powyższych przypadkach Radni
byli jednomyślni, głosując za udzieleniem
Krzysztofowi Seniowi wotum zaufania oraz
udzielając mu absolutorium.
Wójt Krzysztof Seń podziękował za
owocną współpracę Radzie Gminy, Pracownikom Urzędu Gminy, Pracownikom Jednostek Organizacyjnych i Mieszkańcom.

podany w formie wywaru zwierzętom gospodarskim działał jako lek.
W dniu 17 czerwca odbyła się wycieczka do Lublina. Seniorzy zwiedzili
Ogród Botaniczny, gdzie podziwiali kwia-

ty, krzewy oraz drzewa z całego świata.
Zwiedzili również Muzeum Wsi Lubelskiej,
gdzie mogli powspominać czasy swojego
dzieciństwa.

Krzysztof Prokopowicz

Z życia Seniora
W dniach 8 – 9 czerwca w Dziennym
Domu Senior + w Stanisławce odbyły się
warsztaty florystyczne pt. „Las w szkle”
pod okiem Pani Elżbiety Dudek, która prowadzi na co dzień kwiaciarnię w Zamościu
oraz Muzeum Etno – Art w Rozdołach.
„Las w szkle” - to starannie ułożone
i dobrane kolorystycznie elementy kamieni, piasku, mchu, ziemi i roślin w szklanych
dzbanach, flakonach bądź słoikach. Zajęcia odbyły się w miłej i wesołej atmosferze.
Seniorzy bardzo sprawnie i sprytnie układali własne kompozycje.
W dniu 10 czerwca Seniorzy robili
tradycyjne wianuszki, które poświęca się
ostatniego dnia Oktawy Bożego Ciała. Wianuszki były robione z traw, ziół, kwiatów,
koniczyn. Tradycyjnie sporządza się siedem
(lub inną liczbę, ale zawsze nieparzystą)
wianuszków wielkości dłoni i zawiesza na
wspólnej wstążce. Według tradycji poświęcony wianuszek miał chronić domowników przed złymi duchami, w czasie burzy
osłaniać dom przed piorunami, natomiast

Daniel Bergiel
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Koń Małopolski „Perłą regionu”
W dniach 12 i 13 czerwca 2021 roku
w Stadninie Koni w Białce odbył się XXIV
Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni
Małopolskich. Organizatorami byli Lubelski Związek Hodowców Koni, Ludowy Klub
Sportowy w Białce oraz Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich.
Najlepszym koniem XXIV Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni
Małopolskich, uhonorowanym tytułem
„Best in show”, został ogier AKWEN AA
(po DŻAGAS od ASHANTI po HUZAR) hodowli Aleksandra Łoja, zamieszkałego
w Czołkach, którego właścicielem jest Janusz Łój z Zamościa. Tytuł czempiona rasy

Konia Dwuletniego W Trzech Chodach”,
nagroda „Za Najlepsze Skoki Luzem Konia
Dwuletniego” oraz nagrodę „Za Najlepszy
Typ Wierzchowy Wśród Koni Dwuletnich”.
Instytut Zootechniki PIB w Balicach przyznał ogierowi Akwen AA nagrodę dla
„Najlepszego Ogiera w Typie Rasowym”,
natomiast nagrodę dla „Najlepszej Klaczy
w Typie Rasowym” przyznano trzyletniej
klaczy Arytmia-S (po Efekt od Adrenalina
po Jurand), hod. i wł. Aleksandra Sokołowskiego z Kolonii Sitno.
Udział w Narodowym Czempionacie
Koni Małopolskich wzięli również inni hodowcy i ich konie z terenu naszej gminy,

oraz Milagro AA (po Huncwot od Mandala
po Dionizos) pokazał Daniel Bergiel z Kornelówki.
Miło jest nam również poinformować że podczas Święta Konia Małopolskiego na XIV Regionalym Czempionacie
Koni Rasy Małopolskiej w Klikowej 19-20
Czerwca Pan Aleksander Sokołowski
z Kolonii Sitno i jego 3-letnia klacz Arytmia
S (po Efekt od Adrenalina po Jurand) zdobyli tytuł Czempiona klaczy trzyletnich,
tytuł Najlepszego Konia Pokazu oraz nagrodę dla Najlepszego prezentera.
Daniel Bergiel

małopolskiej w kategorii OGIERY uzyskał
ogier AKWEN AA, a tytuł czempiona rasy
małopolskiej w kategorii KLACZE uzyskała
klacz ASTRYDA AA (po EMARK od ASTERIA
po EFEKT), hodowca i właściciel - Stadnina
Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.,
Akwen AA otrzymał najwyższą łączną
ocenę w ręku i skokach luzem w korytarzu - 85,08 punktów. Dzięki czemu otrzymał również wiele nagród dodatkowych
m.in. od „Rady Programowej Otwartej Ligi
Mazowsza” nagroda za „Najlepszy Ruch

a mianowicie: klacz Driada (po El Ejido od
Delicja po Jurand) hodowli i własności Piotra Denkiewicza z Czołek zajęła 5. miejsce
w klasie klaczy rocznych, klacz Mirage AA
(po Huzar od Mocca po Baryt) hod. i wł.
Pana Aleksandra Łoja z Czołek 4. miejsce
w klasie klaczy trzyletnich. Pan Aleksander
Sokołowski oprócz klaczy Arytmia-S pokazywał również swojej hodowli trzyletnią
klacz Makari-S AA (po Emark od Mistella-S
po Huzar). Dwa roczne ogierki swojej hodowli Dior (po Sword od Draga po Hayatii)
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WYDARZENIA KULTURALNE
Światowy Dzień
Książki

Najlepszymi okazały się Panie: Agnieszka Olkuska, Anita Romańczuk, Joanna Kutera oraz Pan Łukasz Sołoducha.

23 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Panie i Panowie, którzy odwiedzili
w tym czasie nasze biblioteki i wypożyczyli książkę, otrzymali czerwoną różę.
Natomiast dzieci zostały obdarowane
słodyczami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do świętowania razem
z nami tego dnia.

„Lekcje głośnego
czytania w szkole”

Sitno w legendach
Włączając się w obchody 600-lecia
Sitna Panie z filii bibliotecznych zorganizowały lekcje biblioteczne o tematyce „Sitno
w legendach”.

Po przeczytaniu „Legendy o Sitnie” autorstwa pani Danuty Wrotniak dzieci miały
za zadanie zobrazować przedstawioną
w książce treść. Powstały piękne rysunki
bohaterów legendy.

W dniu 5 maja pani Diana Łukaszczuk
z filii bibliotecznej w Horyszowie Polskim
przeprowadziła dla przedszkolaków oraz
zerówiaków lekcję biblioteczną związaną
tematycznie ze zbliżającym się Tygodniem
Bibliotek. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajki „Brzydkie kaczątko” oraz
chętnie odpowiadały na pytania dotyczące bohaterów ulubionych bajek. W drugiej
części zajęć dzieci odwiedziły bibliotekę,
poznały zasady jej funkcjonowania oraz
dowiedziały się jakie warunki trzeba spełnić aby zostać czytelnikiem.
Diana Łukaszczuk

„Tydzień Bibliotek”
W dniach 8 - 15 maja z okazji Tygodnia
Bibliotek, Biblioteka w Sitnie wraz z filiami
w Horyszowie Polskim i Cześnikach, zaprosiły czytelników do udziału w konkursach
online.

Każdego dnia pojawiały się na naszym
profilu na facebook zagadki zwiazane z literaturą. Liczyła się pierwsza poprawna odpowiedź umieszczona pod postem. Trzeba było
wykazać się sprytem i bystrością umysłu.

Wśród dzieci dwukrotnie najszybszym
okazał się Hubert Kulpa. Prawidłowej odpowiedzi udzielił również Jakub Kość.

Iwona Bednarska-Dec

„Dzień Mamy”
w Muzeum

W dniu 25 maja w Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach Mamy wraz z dziećmi
spotkały się na warsztatach plastycznych,
by razem świętować nadchodzący Dzień
Matki.

Serdecznie gratulujemy wiedzy z dziedziny literatury!!!
Kamila Szmidt
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„Planszówkowy
Dzień Dziecka”
29 maja w Muzeum Pożarnictwa
w Cześnikach, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się kolejne
spotkanie planszówkowe.

Wspólnymi, rodzinnymi siłami powstały piękne, ozdobne deski kuchenne
wykonane techniką decoupage - idealny
prezent dla kochanej mamy, a spędzony
razem czas - bezcenny.

Sitno nad
Czarnym Potokiem

spojrzenie wysyłam dookoła siebie
lecz wraca dawne
widzę więcej
niż można zobaczyć
widzę młodością
chronionym dzieciństwem
szczęściem
wyostrzają się maszyny
tym samym refrenem
szemrząc niczym Czarny Potok
słońce paletą
na szybach
mokradeł
sąsiedztwo zamknięte sekretem

W związku ze zbliżającym się Dniem
Dziecka na dzieci czekało kilka dodatkowych atrakcji, m. in. kiełbaski z grilla,
słodki poczęstunek, a także upominki od
Władz naszej gminy.

dzień otwiera falujący po domach
ptasi falset
piękne chwile znikają
tylko zarys
ckliwych cieni
kapsułą drży…

Henryka Dederko,
z tomiku „Pod błękitną peleryną”,
Czułczyce [2015]

***
siteński pałac – kwiat tej ziemi
wesoło patrzy na wschód
z wiekowym parkiem grającym
pieśń zmienności
na pięcioliniach czasu

Diana Łukaszczuk

#challengeniebieskiemotyle2021

ongiś dworski gwar zgiełk
pomnożony głosem inwentarza
gaik chmielu
turkot okutych kół pracy Syzyfa
zapomniany

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
wzięło udział w wyzwaniu zainicjowanym
przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Jana Pawła II w Jarosławiu.

może ktoś odszuka
tamten ślad … i opowie
rozpędzonemu światu
Dederko Henryka
z d. Jaworska, Sitno 2021

OPIS FOTOGRAFII Z 1 STRONY OKŁADKI:
Fot. 1,4. Pałac w Sitnie i nieistniejąca już oficyna
pałacowa, lata 20. lub 30 XX w. Fot. w archiwum
LODR w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie.

Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie
Iskierki Przyjaźni osobom z autyzmem
i ich Rodzinom. Nominację dostaliśmy od
Przedszkola Samorządowego w Sitnie.
Aby wziąć udział w wyzwaniu należało
ubrać się na niebiesko, wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serce, zrobić zdjęcie na
którym będzie widoczny napis: „Jesteśmy
z Wami niebieskimi motylami”
Kamila Szmidt

Fot. 2. Mieszkańcy Sitna przed budynkiem biura
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Cłopska, lata
50. XX wieku. Fotografia z rodzinnego abumu
Urszuli Nadolskiej.

Iwona Bednarska - Dec

Fot. 3. Przed pałacem w Sitnie - siedzibie Ludowej
Szkoły Rolniczej Żeńskie. Wyjazd uczennic na wycieczkę do Poznania w 1929 r. Fot. w archiwum
LODR w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie.
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„Przegląd Pieśni
Maryjnych” w Lipsku
20 czerwca 2021 r. przy kościele pw.
Św. Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa
odbył się „Przegląd Pieśni Maryjnych”. Wydarzenie to było współfinansowane przez
Województwo lubelskie „Lubelskie smakuj
życie”. Podczas festiwalu odbyło się też
rozstrzygnięcie Roztoczańskiej Listy Przebojów Ludowych, emitowanej w Katolickim Radiu Zamość.

Wystąpiło 10 zespołów ludowych, a na
zakończenie zagrała Orkiestra Dęta z Sitna na czele z kapelmistrzem - Ryszardem
Gryciakiem. Zaprezentowała 4 utwory:
„Matka”, „Barka”, „Z dawna Polski” a na zakończenie „Marsz Strażaków”. Prowadzący
festiwal - ksiądz Krzysztof Hawro na ręce
Pana Kapelmistrza złożył podziękowania,
dyplom oraz figurkę Matki Boskiej.

Kamila Szmidt

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Bergiel Jan 		
Fedak Andrzej 		
Sokołowski Seweryn
Sobczuk Dariusz 		
Szumiło Bogusława
Charatonik Włodzimierz
Mazur Władysław 		
Ojkało Grzegorz		
Maksymowicz Jerzy
Wszoła Henryka 		
Gozdecki Franciszek

– lat 73, zmarł 06.04.2021 r.,
– lat 55, zmarł 06.04.2021 r.,
– lat 65, zmarł 08.04.2021 r.,
– lat 54, zmarł 11.04.2021 r.,
– lat 52, zmarła 14.04.2021 r.,
– lat 63, zmarł 14.04.2021 r.,
– lat 99, zmarł 15.04.2021 r.,
– lat 87, zmarł 17.04.2021 r.,
– lat 64, zmarł 19.04.2021 r.,
– lat 58, zmarła 22.04.2021 r.,
– lat 85, zmarł 23.04.2021 r.,

Marcola Michalina
Gil Jerzy 			
Szram Bolesława 		
Ziemiński Ludwik 		
Sołoducha Amelia
Wojtas Eugeniusz 		
Węgrzynowicz Tadeusz
Kiełbasa Tadeusz 		
Wszoła Kazimierz 		
Gardiasz Kazimierz
Najda Grażyna 		

– lat 89, zmarła 29.04.2021 r.,
– lat 65, zmarł 30.04.2021 r.,
– lat 75, zmarła 01.05.2021 r.,
– lat 87, zmarł 10.05.2021 r.,
– lat 81, zmarła 11.05.2021 r.,
– lat 90, zmarł 12.05.2021 r.,
– lat 76, zmarł 29.05.2021 r.,
– lat 65, zmarł 31.05.2021 r.,
– lat 60, zmarł 07.06.2021 r.,
– lat 86, zmarł 10.06.2021 r.,
– lat 60, zmarła 10.06.2021 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
Łącząc się w żałobie i smutku składamy najszczersze
kondolencje oraz wyrazy najgłębszego współczucia

Władysławowi Wydmańskiemu
z powodu śmierci

OJCA

Wójt, Sekretarz wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
Radni, Sołtysi, pracownicy GOPS
i Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie.

Serdeczne podziękowania
delegacji z Urzędu Gminy na czele
z Panem Wójtem i Panią Sekretarz, Radnym,
Sołtysom oraz sąsiadom, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej mojego Taty

Śp. Stefana Wydmańskiego
składa
Władysław Wydmański z Rodziną
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XXII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców
Zamojskiej Wsi
W dniach 26 – 27 czerwca br. na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej
w Sitnie odbyły się XXII Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi, zorganizowane przez Powiatowe i Miejskie
Zrzeszenie LZS w Zamościu. Wśród drużyn
startujących byli reprezentanci 6 gmin
z terenu powiatu zamojskiego: Adamów,
Sitno, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn
i Zamość.

Piłka nożna mężczyzn:
I miejsce – Sitno
(skład drużyny: Kremer Patryk, Pyś Daniel,
Samulak Daniel, Denkiewicz Sebastian,
Pyś Kamil, Rutkowski Krzysztof, Dąbkowski Łukasz, Kiecana Rafał)
II miejsce – Zamość
III miejsce – Szczebrzeszyn

Piłka nożna kobiet:
I miejsce – Sitno
(skład drużyny: Wołoch Wiktoria, Marcola
Joanna, Zachorzyńska Agnieszka, Mrozik
Dominika, Jankowska Agnieszka, Litwińczuk Julia, Kiecana Oliwia, Micek Milena)
II miejsce – Zamość

Piłka siatkowa kobiet:
I miejsce – Sitno
(skład drużyny: Aleksandra Petz, Patrycja
Woszak, Katarzyna Bielik, Joanna Gałaszkiewicz)
II miejsce – Zamość
III miejsce - Adamów

WWW.GMINA.SITNO.PL

Piłka siatkowa mężczyzn:
I miejsce – Zamość
II miejsce – Sitno
III miejsce - Adamów

Koszykówka kobiet:
I miejsce – Sitno
(skład drużyny: Mrozik Dominika, Wołoch
Wiktoria, Jankowska Agnieszka, Micek Milena)
II miejsce – Zamość

Koszykówka mężczyzn:
I miejsce – Zamość
II miejsce – Szczebrzeszyn
III miejsce – Sitno

Przeciąganie liny kobiet:
I miejsce – Zamość
II miejsce – Sitno

Przeciąganie liny mężczyzn:
I miejsce – Adamów
II miejsce – Sitno
III miejsce – Szczebrzeszyn

Zlot turystyczny szkół
podstawowych:
I miejsce – Zamość
II miejsce – Szczebrzeszyn
III miejsce – Sitno

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE
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Warcaby 100-polowe
chłopcy:
I miejsce – Adamów
II i III miejsce – Zamość

Warcaby 100-polowe
dziewcząt:
I i II miejsce – Sitno
(Kostrubała Nina, Kostrubała Hanna)
III miejsce – Zamość

W konkurencji rzut
podkową:
I miejsce –Robert Bondyra
II miejsce – Agnieszka Grzesiuk
III miejsce – Krzysztof Seń
IV miejsce – Mariusz Zając

XXII POWIATOWYCH IGRZYSK
LZS – MIESZKAŃCÓW
ZAMOJSKIEJ WSI Miejsce

Gmina

Punkty

Nagroda

1.

Zamość

266

Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego

2.

Sitno

262

Puchar Starosty Zamojskiego – Stanisława Grześko

3.

Adamów

122

Puchar Wójta Gminy Sitno – Krzysztofa Seń

4.

Szczebrzeszyn

121

Puchar Przewodniczącego RPiM LZS – Stanisława Stepaniuka

5.

Sułów

10

Puchar Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu

6.

Stary Zamość

7

Puchar Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu

WWW.GMINA.SITNO.PL
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Wycieczka Krajoznawcza po Roztoczu
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W dniu 29 czerwca Centrum Kultury
zorganizowało pierwszą, od ponad roku
wycieczkę krajoznawczą. Pogoda nam
dopisała. Z grupą prawie 40–osobową
wyruszyliśmy na zwiedzanie pięknego
Roztocza. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy
od Szczebrzeszyna, który od razu kojarzy
się z wierszem Jana Brzechwy „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, a to
miasto położone na malowniczym Roztoczu tych owadów ma dwóch: jeden, wykonany z drzewa lipowego wita turystów
u podnóża Góry Zamkowej, drugi, z brązu
stoi w centralnym punkcie Rynku. Pani Grażyna – przewodniczka poprowadziła nas
do Miejskiego Domu Kultury, który skrywa
w swoich murach najstarszą w Polsce synagogę. Od Szczebrzeszyna pojechaliśmy
w kierunku Topólczy, gdzie oprócz prze-

pięknych wąwozów lessowych, mogliśmy
zobaczyć budynek dawnej cerkwi prawosławnej wybudowanej na pocz. XX w.
w stylu moskiewskim, obecnie kościół parafialny.
Kolejnym punktem naszego zwiedzania było serce Roztocza – Zwierzyniec.
Oprócz znanych wszystkim atrakcyjnych
miejsc, takich jak „Kościół na wodzie”, stawy Echo, udało nam się zobaczyć Browar
w Zwierzyńcu, który został założony przez
Zamoyskich w 1806 roku oraz podejść,
a nawet pogłaskać przyjaźnie nastawione
do ludzi koniki polskie, które zamieszkują
tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić zjedzenia lodów w Zwierzyńcu, chociaż odkryliśmy zupełnie inne miejsce niż
to, które odwiedzają przeważnie turyści.
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Ze Zwierzyńca udaliśmy się do Górecka
Kościelnego, gdzie znajduje się modrzewiowy kościół parafialny pw. św. Stanisława z XVIII w. Na przepływającej tędy rzece
Szum jest kapliczka „na wodzie” z XIX w.
Z kościoła spacerkiem udaliśmy się w kierunku alei dębów. Dzieci sprawdzały, które
drzewo jest najgrubsze i chętnie się fotografowały w pniach dębów. Mijając Kaplicę
pod Dębami wąską kładką doszliśmy do
Kaplicy „na wodzie” i nikt nie protestował,
że nie chce być skropiony wodą. Ostatnim
etapem naszego wyjazdu były urokliwe
Szumy nad Tanwią. Pomimo upalnego
dnia, nikt nie skarżył się na zmęczenie i wytrwale podążał za naszą panią przewodnik.
W drodze powrotnej do domu rodziły się
pomysły na kolejną wyprawę.
Kamila Szmidt

