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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych ciepła i miłości,
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny i wiary w sens życia.
Świąt spędzonych w spokoju i dodających sił
w pokonywaniu codziennych trudności.
Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich okresem
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.
Przewodniczący Rady Gminy

Sekretarz Gminy Sitno

Wójt Gminy Sitno

Władysław Wydmański

Agnieszka Grzesiuk

Krzysztof Seń

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa,
będzie źródłem wiary każdego dnia.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły nam wszystkim siłę
w pokonywaniu trudności dnia
codziennego i pozwoliły
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Redakcja, Pracownicy Urzędu Gminy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
składają wszystkim Państwu
serdeczne życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.

Wszystkim druhom strażakom i ich
rodzinom życzymy, aby Wielkanoc
ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
ale przede wszystkim by umocniła
Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Serca radością.
Niech trud i wysiłek każdego dnia
zostaje wynagrodzony ludzką życzliwością.
Oby radość i pokój zawsze gościły
w Waszych sercach, a spokój i bezpieczeństwo
codziennie towarzyszyły
Waszej służbie dla bliźnich.
KOMENDANT GMINNY
Związku OSP RP w Sitnie
Henryk Ternes

PREZES
Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Sitnie
Adam Mazurek
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Z obrad Rady Gminy Sitno
Obrady XXXVI sesji Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 17 grudnia 2021 r.
Na sesji Radni podjęli następujące
uchwały:
 zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia Gminnego Programu Pro-

XXXVIII sesja Rady Gminy odbyła się

 w sprawie przystąpienia do sporzą-

28 stycznia 2022 r. Na sesji zostały podjęte

dzenia zmiany miejscowego planu

następujące uchwały w sprawie:

zagospodarowania

 przyjęcia sprawozdań z działalno-

Gminy Sitno (Uchwała 288),

ści stałych komisji Rady Gminy Sitno
za rok 2021,
 zatwierdzenia planu pracy Rady Gmi-

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu

ny Sitno oraz planów pracy stałych Ko-

Narkomanii na 2021 rok,

misji Rady Gminy Sitno na 2022 rok,

no pomocy finansowej Miastu Zamość,
 w sprawie uchwalenia Programu opie-

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

filaktyki i Rozwiązywania Problemów

 w sprawie udzielenia przez Gminę Sit-

przestrzennego

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy Sitno (Uchwała 289),
 w sprawie przystąpienia do sporzą-

 rozpatrzenia petycji

dzenia zmiany miejscowego planu

 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

zagospodarowania

Gminy Sitno,

przestrzennego

Gminy Sitno (Uchwała 290).

ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

 wyboru metod ustalenia opłaty i usta-

zapobiegania bezdomności zwierząt

lenia stawek opłaty za gospodarowa-

Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018

na terenie Gminy Sitno na 2022 r.,

nie odpadami komunalnymi,

r. w sprawie ustalenia miesięcznego

 w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej,

 ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w Żłobku oraz maksymalnej wysoko-

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sitno na rok 2021,

odbyła się 25 lutego 2022 r., na której to
29 grudnia 2021 r. Na sesji zostały podję-

gminy Sitno,

nansowej Gminy Sitno na lata 20212027,

 zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia Gminnego Programu ProAlkoholowych oraz Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2022 rok,
 w sprawie przystąpienia do sporzą-

 uchwały budżetowej na rok 2022,

dzenia zmiany miejscowego planu

 wieloletniej prognozy finansowej na

zagospodarowania

lata 2022-2029.

 ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-

przestrzennego

Gminy Sitno (Uchwała 286),
Wydawca: Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

 wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy,
 zmiany uchwały budżetowej na rok

filaktyki i Rozwiązywania Problemów

 zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

uchwały w sprawie:

ży pożarnej z terenu gminy Sitno,

ochotniczej straży pożarnej z terenu

Sitno na rok 2021,

Obrady XL sesji Rady Gminy VIII ka-

 w sprawie ustalenia wysokości ekwi-

 przystąpienia do sporządzenia zmia-

 zmiany uchwały budżetowej gminy

no w jazdach lokalnych.

niężnego dla członka ochotniczej stra-

walentu pieniężnego dla członka

wania przestrzennego Gminy Sitno,

limitu kilometrów dla Wójta Gminy Sit-

zostały podjęte następujące uchwały:

te następujące uchwały w sprawie:
ny miejscowego planu zagospodaro-

Uchwały

Na sesji Radni podjęli następujące
Kolejna XXXIX sesja Rady Gminy Sitno

XXXVII sesja Rady Gminy odbyła się

uchylenia

dencji odbyły się 25 marca 2022 r.

Sitno na rok 2022.

gnozy Finansowej Gminy Sitno na lata
2021-2027.

sprawie

ści opłaty za wyżywienie,
 zmiany uchwały budżetowej gminy

 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

 w

2022,
 zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029,
 określenia zakresu pomocy, która
może być zapewniona przez Gminę
Sitno obywatelom Ukrainy.
Opracował:
Krzysztof Prokopowicz

tel. 84 611 39 40, 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: 700 egz.

Skład i druk:
Drukarnia ATTYLA
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61
tel./fax 84 627 19 16, 84 639 12 13
e-mail: drukarnia@attyla.eu, www.attyla.eu
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Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych
poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno
Gmina Sitno realizuje projekt pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.
W chwili obecnej zostało wymienione 550 szt. starych sodowych opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED. Gmina Sitno aneksuje Umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w celu rozszerzenia zadania o dodatkowe 177 lamp,
system zarządzania oświetleniem, budowę nowych odcinków oraz o dostawę i montaż 14 lamp hybrydowych solarnych, które
będą zlokalizowane w pasach dróg gminnych w newralgicznych punktach zgłoszonych przez mieszkańców.

„Polski Ład” dla Gminy Sitno drugi nabór
W ramach Rządowego Funduszu „Polski
Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych
Gmina Sitno złożyła kolejne wnioski na dofinansowanie następujących inwestycji:
 Kompleksowe zagospodarowanie działki nr ewid. 1103 w miejscowości Sitno
poprzez budowę budynku administracyjnego oraz PSZOK-u. Przewidywana
wartość inwestycji to 4 200 000,00 zł,
kwota wnioskowanych środków wynosi
3 570 000,00 zł.
 Budowa budynku pełniącego funkcje

społeczno-kulturalne w miejscowości Kornelówka, Gmina Sitno. Przewidywana wartość inwestycji to 1 700
000,00 zł, kwota wnioskowanych środków wynosi 1 530 000,00 zł.
 Zakup 2 autobusów elektrycznych
oraz budowa punktu ładowania w Sitnie. Przewidywana wartość inwestycji
to 3 900 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków wynosi 3 510 000,00 zł.
 Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED, oświetlenia hy-

droforni oraz przepompowni ścieków
w m. Jarosławiec. Przewidywana wartość inwestycji to 1 000 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków wynosi
980 000,00 zł.
 Przebudowa drogi gminnej nr 116287L
Horyszów Polski - Janówka o długości
1423,72 m. Przewidywana wartość
inwestycji to 1 500 000,00 zł, kwota wnioskowanych środków wynosi
1 470 000,00 zł.

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
W ramach złożonego przez Gminę
Sitno wniosku do Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w marcu br. została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim na
realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg
gminnych nr 110725L w m. Cześniki-Kolonia, gm. Sitno – etap I”. Zadanie obejmuje
przebudowę drogi gminnej nr 110725L
w zakresie wykonania nawierzchni z beto-

„Pod biało-czerwoną”
W ramach akcji pod honorowym
patronatem Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego „Pod biało-czerwoną” Gmina Sitno złożyła
wniosek na zakup masztu, flagi oraz
ich instalacji. Maszt planowany jest do
montażu przy budynku Urzędu Gminy
w Sitnie. Całkowity szacunkowy koszt
zadania wyniesie 8 000,00 zł z czego
100% kosztów pochodzić będzie z dofinansowania rządowego.

nu asfaltowego na długości 419 mb wraz
z robotami towarzyszącymi tj. robotami
pomiarowymi, robotami ziemnymi, warstwą odsączającą z piasku, podbudową –
stabilizacją cementową, poboczami ziemnymi i oznakowaniem pionowym.
Szacunkowa wartość zadania wynosi
289 573,95 zł. Gmina uzyskała 50% dofinansowania tj. kwotę 144 786,97 zł.
W dniu 10 stycznia
2022 roku Gmina Sitno
zakupiła autobus marki Mercedes 404 z 1998
roku, posiadający 55
miejsc wyposażony w klimatyzację, zestaw DVD,
toaletę. Autobus jest
przeznaczony do dowozu dzieci do szkół oraz
obsługi Gminnej Bezpłatnej Komunikacji. Koszt
tej inwestycji wyniósł
36 900,00 zł.
Oprac. Joanna Dziuba
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30 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
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Uroczystości
upamiętniające
Powstanie Zamojskie
1 lutego 2022 r. przedstawiciele
Gminy Sitno, tj. Wójt Gminy Krzysztof Seń, Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Wydmański, Prezes OSP
Adam Mazurek, Komendant Gminny
Henryk Ternes oraz strażak OSP Czołki
Michał Wolski uczestniczyli w uroczystościach, które upamiętniały walkę
Zamojszczyzny podczas oficjalnych

Mamy za sobą 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się
30 stycznia 2022 r. Graliśmy wspólnie na rzecz okulistyki dziecięcej przy Galerii Twierdza w Zamościu. Wasze wielkie serca, nas wolontariuszy napełniały radością i ciepłem,
które tego dnia potrzebne było nam wszystkim. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
licytacje fantów przekazanych przez Sztab Zamojski 5535 oraz przejażdżki zabytkowym Magirusem, najdroższa została wylicytowana za kwotę 380 zł. Na smakoszy kuchni polowej czekała gorąca grochówka i kawa. Podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Sitno, Sekretarz Gminy Sitno, OSP Jarosławiec, OSP Sitno, Centrum Kultury w Sitnie,
KGW Stabrów, OSP Stabrów. To właśnie dzięki Wam udało się zebrać tego dnia kwotę
4018 zł. Sitno pomaganie ma we krwi. SIEMA i do zobaczenia za rok.
Tomasz Biłant

obchodów w Zamościu. Powstanie
zamojskie miało jeden cel: obronę
Zamojszczyzny przed wysiedleniami,
które naziści przeprowadzali na przełomie 1942 i 43 roku. Potomkowie walczących chłopców i cała społeczność
Zamojszczyzny, w tym również Gmina
Sitno robi wszystko by ta historia nie
była zapomniana. O godzinie 16.00
nastąpiło złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy w celi numer XX zamojskiej Rotundy. Następnie uczestnicy
udali się na Rynek Wielki w Zamościu,
gdzie otworzona została wystawa
przygotowana przez Fundację Pamięci Narodów zatytułowana: „Powstanie
Zamojskie”. Ostatnim punktem uroczystości był spektakl słowno-muzyczny przygotowany w „Pawilonie
pod Kurtyną” w Muzeum Fortyfikacji
i Broni Arsenał.
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sitno
Dnia 27 lutego 2022 r. w hali sportowej w Sitnie odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sitno. Zawody rozegrano
systemem do dwóch przegranych, startowało 60 zawodników w 8 kategoriach. Rozdano 8 kompletów medali, puchary w kategoriach
otwartych kobiet i mężczyzn.
Medale i puchary wręczali: Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Wydmański, Dyrektor Zespołu
Szkół w Sitnie Monika Duras.

Dziewczyny klasy 1-3 SP
1.
2.

Jankowska Maja
Wolska Zuzanna

Dziewczyny klasy 4-6 SP
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6

Kowalska Julia
Rodź Aleksandra
Jakubiak Angelika
Zawiślak Zuzanna
Gąsior Zofia
Kiecak Zuzanna

Dziewczyny klasy 7-8 SP
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6

Łazorczyk Zuzanna
Szurma Malwina
Wójtowicz Amelia
Łukaszczuk Oliwia
Bohacz Julia
Blaszka Emilia

Chłopcy klasy 1-3 SP
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6
7/8
7/8

Blaszka Kacper
Lichota Bartosz
Zawiślak Tomasz
Łepak Kamil
Łepak Konrad
Skóra Patryk
Łepak Bartosz
Rodź Łukasz

Chłopcy klasy 4-6 SP
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6
7.

Łukaszczuk Rafał
Chwedorowicz Michał
Długosz Mikołaj
Kulpa Hubert
Rutkowski Mikołaj
Kość Jakub
Kowal Michał
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Chłopcy klasy 7-8 SP
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6
7/8
7/8
9/11
9/11

Bondyra Krystian
Iwańczuk Jakub
Seń Bartłomiej
Dadia Kacper
Szykuła Artur
Surmacz Krzysztof
Szykuła Sebastian
Najman Michał
Dziewulski Patryk
Popławski Kacper

Kategoria Open Kobiet
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6
7.

Bocian Ewa
Romanowska Lena
Łepak Paulina
Łepak Aneta
Łukaszczuk Diana
Adamiak Ela
Zaleśna Karolina

Kategoria Open Mężczyzn
1.
2.
3.
4.
5/6
5/6
7/8
7/8
9/12
9/12
9/12
9/12
13/16
13/16
13/16
13/16
17/19
17/19
17/19

Adamiak Dawid
Napiórkowski Andrzej
Szcześniak Daniel
Dadia Wojciech
Jagiełło Rafał
Adamiak Radosław
Zarębski Eryk
Rutkowski Arkadiusz
Szynkarczuk Maciej
Romanowski Krzysztof
Samulak Łukasz
Rękas Marian
Marczuk Jakub
Łukaszczuk Paweł
Presz Szymon
Skiba Ernest
Jedliński Oliwier
Łepak Marek
Skulski Michał

Wszyscy zawodnicy otrzymali koszulki
w ramach promocji Gminy Sitno.
Andrzej Ostrowski
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Stypendia
naukowe i sportowe wręczone

„Nie takie ważne,
żeby człowiek dużo wiedział,
ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć,
a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

W dniu 2 marca 2022 roku w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie odbyło się wręczenie stypendiów naukowych oraz sportowych przez Wójta Krzysztofa Senia dla uczniów
uczęszczających do szkół na terenie Gminy Sitno. Motywacją do osiągania przez uczniów
wysokich osiągnięć naukowych i sportowych jest stypendium, a na terenie naszej Gminy
jest dużo utalentowanych, zdolnych i ambitnych dzieci, którym trzeba zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju.

Janusz Korczak

W uroczystym wręczeniu stypendiów uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. Stypendia przyznane były
za pierwsze półrocze.
Szkoła Podstawowa w Sitnie
Stypendium naukowe:
Sadłowski Michał 		
5,08
Kawala Szymon		
5,0
Stypendium sportowe:
Kostrubiec Hanna
Szachnowska Martyna
Dadia Kacper
Bohacz Julia
Kostrubiec Nina
Szkoła Podstawowa w Cześnikach
Stypendium naukowe:
Skórka Maja 		
5,31
Kulpa Hubert 		
5,23
Czucha Wojciech 		
5,15
Kiryczuk Jakub 		
5,14
Herms Szczepan 		
5,09
Łukaszczuk Rafał 		
5,08
Czucha Judyta 		
5,0
Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Stypendium naukowe:
Gałkowska Maria 		
5,25
Lesiuk Martyna 		
5,14
Karski Wiktor 		
5,13
Kiełczewski Michał 		
5,08
Kość Jakub 		
5,08
Harczuk Krystian 		
5,07
Hawryluk Aleksandra
5,07
Lesiuk Aleksandra 		
5,0
Stypendium sportowe:
Ładnowska Maja
Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim
Stypendium naukowe:
Zeń Martyna 		
5,5
Szkoła Podstawowa w Kornelówce
Stypendium naukowe:
Depa Filip 		
5,1
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom, życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że grono stypendystów co roku będzie większe.
Oprac. Joanna Dziuba
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Kolejne wyprawki rozdane
W dniu 10 lutego br. kolejna grupa
nowych mieszkańców gminy Sitno została obdarowana wyprawkami. Takie
upominki są przekazywane rodzicom
maluszków w ramach zainicjowanego
ponad rok temu programu gminnego
„Nasz Bobas”. W każdym zestawie przygotowanym dla noworodka znajduje
się: maskotka, bon podarunkowy i list

Gminny
Dzień Kobiet

W dniu 13 marca 2022 r. w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Po uroczystym przywitaniu gości przez pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy wystąpiło
kółko teatralne działające przy Centrum
Kultury z przedstawieniem pt. „Sztuka o mało co teatralna” prowadzonym
przez p. Renatę Wilk. Kolejnym punktem
programu był koncert „Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sitna” pod batutą kapelmistrza Ryszarda Gryciaka. Uroczystość
uatrakcyjnił występ zespołu „Don Corleone Show”. Miłą niespodzianką był tort
dla wszystkich gości od Przewodniczącego Rady Gminy. Na zakończenie każda z pań otrzymała upominek od władz
naszej gminy. Dziękujemy wszystkim za
obecność i miłą atmosferę, a paniom
z Kół Gospodyń Wiejskich za słodki poczęstunek.

gratulacyjny. Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń wspólnie z Przewodniczącym
Rady Gminy Władysławem Wydmańskim wręczyli symboliczne prezenty
oraz złożyli życzenia dzieciom, aby
zdrowo i szczęśliwie rosły, a rodzicom
życzyli samych pięknych chwil spędzonych wraz z dziećmi. Tego dnia
zaszczycili Nas rodzice: Franciszka, Ty-

moteusza, Jana, Aleksandry, Fabiana,
Leny, Wiktorii, Anny, Szymona, Macieja,
Hanny, Krzysztofa, Klary, Kornelii. To
jest zaledwie połowa maluszków jaka
była zaproszona tego dnia do Centrum,
część osób ze względów zdrowotnych
nie mogła być z Nami, dla nieobecnych
osób wyprawki wręczane były przez
radnych w innym terminie.
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Bezpieczne transakcje drogą elektroniczną
Nigdy nie udostępniaj w trakcie rozmów telefonicznych lub korespondencji
przez popularne komunikatory danych
z karty bankomatowej jej numeru i kodu
CVC, który umożliwia obciążanie karty
przez zakupy w sklepach internetowych.
Nigdy nie omijaj systemu płatniczego
w popularnych portalach zakupowych,
nie finalizuj transakcji w prywatnych rozmowach, sprawcy dążą do tego by zostały
im udostępnione dane z karty.
Nie daj weryfikować swoich pełnych
danych osobowych w kontakcie elektronicznym. Konsultanci np. Banków, nie pytają o takie dane jak pełny numer PESEL,
czy dokładny adres, może dojść do takiej
sytuacji w której przestępcy przypadkowo
wybrali Twój numer telefonu, a chcą by

Gminny Ośrodek Pomocy
społecznej w Sitnie solidarny z obywatelami Ukrainy
Pomoc obywatelom Ukrainy gwarantuje Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa (Dz. U. poz. 583). Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium
Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
i którzy wyrażają zamiar pozostania w naszym kraju.
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za
legalny i który został wpisany do rejestru
PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
Obywatel Ukrainy ubiegający się
o świadczenia z pomocy społecznej składa

resztę danych uzupełnił potencjalny później pokrzywdzony.
W przypadku zakupów na duże kwoty,
możesz dokonywać zakupów za pobraniem, płacisz tylko wtedy, gdy zawartość
otwartej paczki w obecności kuriera zgadza się z Twoim zamówieniem.
Przypominam, Policja i inne służby
nie będą informowały Ciebie telefonicznie
o prowadzonych działaniach, namawiając
Cię do wypłaty gotówki czy możliwości
wykupienia z różnych sytuacji życiowych.
Nie instaluj aplikacji i nie korzystaj
z przesłanych linków z numerów telefonu,
których nie znasz, to potencjalne źródło
problemów. Sprawcy dążą by móc przejąć Twój aparat telefoniczny do zlecenia
transakcji z Twojego konta bankowego

czy zaciągnięcia pożyczek gotówkowych
w Twoim imieniu.
Nie wysyłaj popularnych kodów BLIK
bez potwierdzenia jego odbiorcy. Przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych mogą zasilić konto przestępców.
Pamiętaj zawsze możesz zatelefonować
i upewnić się czy Twój znajomy potrzebuje
takiej pomocy, nie rób niczego pochopnie.
Przestępcy bazują na naszych emocjach i chwilowym przeświadczeniu zysku,
które bardzo często kończy się utratą naszych pieniędzy.

oświadczenie o sytuacji
osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
Ukraińcom, którzy
przekroczyli
granicę
z Polską po 24 lutego
2022 roku i zalegalizowali swój pobyt w Polsce
na zasadach wynikających ze specustawy,
przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Warunkiem uzyskania
świadczenia jest także posiadanie numeru
PESEL. Jeżeli obywatel Ukrainy chce złożyć
wniosek o wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 złotych powinien najpierw złożyć
wniosek o nadanie numeru PESEL. W szczególności na pokrycie wydatków na żywność,
odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz
opłaty mieszkaniowe. Nie trzeba udokumentować tych wydatków

ców. Oznacza to, że zapewniając nocleg
i wyżywienie na przykład matce z dwójką
dzieci, można otrzymać 120 zł dziennie.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun
tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest
wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy
ze względu na miejsce pobytu osoby.
Wniosek o wypłatę jednorazowego
świadczenia pieniężnego zawiera dane
osoby składającej wniosek lub dane osoby,
w imieniu której wniosek jest składany.
Zasiłek może zostać wypłacony gotówką lub przelewem na polskie konto bankowe. Do wniosku można także dołączyć
numer telefonu polskiego operatora i adres
poczty elektronicznej.
Wniosek o 40 zł na Ukraińca może zostać rozpatrzony negatywnie, jeżeli warunki
zakwaterowania i wyżywienia, jakie zapewniono uchodźcom, będą zagrażały ich życiu
lub zdrowiu, bądź jeśli we wniosku podano
nieprawdę. Ponadto specustawa o pomocy
obywatelom Ukrainy zakłada, że świadczenie przysługuje osobom, które za pomoc
uchodźcom nie uzyskały osobnego wynagrodzenia. Chodzi tu zarówno o zapłatę
przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich
rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu
przez obywateli Ukrainy w ramach umowy
najmu. Składając wniosek o rekompensatę
40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres
pomocy Ukraińcom takiego wynagrodzenia
się nie otrzymało.

Najpierw koszty, potem
dofinansowanie 40,00 zł.
Goszczący u siebie Ukraińców najpierw
będą musieli ponieść koszty, potem otrzymają pieniądze w formie świadczenia, które
będzie wypłacane z dołu. Na rozpatrzenie
wniosku trzeba poczekać nawet miesiąc.
Zasady przyznawania i wysokość wniosków reguluje specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie pieniężne
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł
na osobę przez okres nie dłuższy niż 60 dni.
Kwota ta jest niezależna od wieku uchodź-

Dzielnicowi PP Skierbieszów
st. asp. Stanisław Chabros
st. asp. Sebastian Lis

oprac. Alicja Szopa
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Druhowie strażacy z gminy Sitno
niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy!
W pierwszych dniach wojny, po bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę na przej-

przez 32 druhów strażaków z jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Sitno.
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gminy, pań z Kół Gospodyń Wiejskich, radnych i sołtysów zorganizowano schronienie w świetlicach wiejskich i remizach strażackich w Czołkach, Horyszowie Polskim,
Cześnikach i Stanisławce. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Horyszowie Polskim,
Czołkach i Jarosławcu Górnym dodatkowo
przygotowywały gorące posiłki.
Warto podkreślić, że społeczność
gminy Sitno bardzo aktywnie angażuje się w niesienie pomocy uchodźcom
i zbieranie darów dla walczącej Ukrainy.
Mieszkańcy do wyznaczonych punktów
przynosili artykuły spożywcze, odzież,
obuwie, artykuły higieniczne, produkty
higieny osobistej, środki czystości. Dary te
druhowie strażacy przewozili na przejście
graniczne w Hrebennem.
Władysław Wydmański

Nie wypalaj traw!
ściach granicznych ukraińsko-polskich
sytuacja była tragiczna. Można było zobaczyć ponure oblicze wojny, ludzką tragedię, płacz, głodne i zmarznięte małe dzieci,
skrajne zmęczenie i wyczerpanie. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Pana Adama Mazurka oraz Wójta

Ze strefy pomiędzy polskim i ukraińskim przejściem granicznym przewożeni
byli uchodźcy, głównie matki z małymi
dziećmi do punktów recepcyjnych utworzonych w Lubyczy Królewskiej, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju.
Druhowie strażacy pomagali codziennie

Pana Krzysztofa Senia na pomoc uchodźcom ruszyły pośpiesznie jednostki OSP
z gminy Sitno. Najpierw w dniu 27 lutego
na granicę polsko-ukraińską pojechał strażacki Ford Transit, a w następnych dniach
gminny autobus. Za kierownicą autobusu
zasiadali na zmianę Zbigniew Wójtowicz
i Eugeniusz Olkuski wspierani rotacyjnie

od godziny 15-tej do wczesnych godzin
porannych, często wracając do domu ok.
godziny 6.00. W pierwszych dwóch tygodniach wojny przewiezionych zostało w ten
sposób ponad trzy tysiące uchodźców!
Niektórzy uchodźcy znaleźli schronienie w naszej gminie. Dzięki pomocy pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców

Wypalanie traw jest jedną z najczęstszych przyczyn pożarów lasów
i zabudowań gospodarczych. Wysuszona po zimie trawa pali się bardzo
szybko przez co ogień rozprzestrzenia
się w krótkim czasie, obejmując niejednokrotnie swoim zasięgiem ogromne
powierzchnie. Wypalanie traw to jeden
z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska. Jest szkodliwe,
zabronione i bardzo niebezpieczne.
Mimo to każdej wiosny setki osób wypala trawy i roślinność, narażając takim
bezmyślnym postępowaniem życie,
zdrowie i mienie swoje oraz innych ludzi. Pożary traw są szkodliwe dla gleby,
ponieważ ogień nie tylko zabija żyjące
w trawie zwierzęta i mikroorganizmy,
ale także ją wyjaławia. W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna,
a w wyniku tego gleba ubożeje. Wskutek wypalania traw, słomy i pozostałości roślinnych często powstają pożary
lasów i terenów śródleśnych, stert,
stogów, płodów rolnych, zabudowań
i maszyn.
Sankcje karne: Według art. 163 § 1
Kodeksu karnego „kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega
karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10”, natomiast według art. 164 §
1 „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego
w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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Punkt noclegowy w Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach
W związku z wybuchem wojny na Ukrainie i przemieszczającymi się przez Polskę uchodźcami, których los nie jest dla nas obojętny w Muzeum
Pożarnictwa w Cześnikach zorganizowano punkt noclegowy. Pierwsza 36 osobowa grupa przyjechała do nas w nocy z 2 na 3 marca i przebywała
u nas 3 dni. Były to matki z dziećmi, które czekały na autobus do Rabki, gdzie miały przygotowane miejsca w pensjonacie. Następne grupy nie były już tak liczne, zazwyczaj 6 lub 7 osobowe i przebywały w muzeum po około 2-3 dni, aby następnie udać
się gdzieś dalej w poszukiwaniu mieszkania i pracy. Widać było w tych ludziach strach i przerażenie przed tym co je czeka, czy
będą mieli do czego wrócić po zakończeniu wojny. Staraliśmy się zapewnić im w miarę możliwości wszystko, aby mogli odpocząć, zjeść ciepły posiłek, wykąpać się i poczuć się bezpiecznie.
Mieszkańcy Cześnik i okolic bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom, dostarczali produkty
żywnościowe, artykuły higieniczne, ubrania, zabawki i lekarstwa. Nasi druhowie OSP służyli pomocą
o każdej porze dnia i nocy.
Wielkim sercem wykazały się nasze koleżanki Luba Frankiewicz i Nadia Janiszyn, rodowite Ukrainki mieszkające w Cześnikach, które pełniły rolę tłumaczek a dla swoich rodaczek były swoistym
wsparciem psychologicznym w tych trudnych chwilach. Jako dowód wdzięczności dostaliśmy prace
plastyczne, wykonane przez małych Ukraińców. Prawda że piękne?
oprac. Iwona Dec

Dodatek osłonowy w 2022 r.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem
pieniężnym, które ma na celu zapewnić
wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
 Osobie w gospodarstwie domowym
jednoosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu
nie przekracza kwoty 2100 zł,
 Osobie w gospodarstwie domowym
wieloosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu
nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania
i przebywają na terytorium Polski.
Dochód będzie ustalany na podstawie
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

 400/500 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa
domowego składającego się z 4 do
5 osób
 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że
dochód nie przekroczy 1500 złotych
miesięcznie na osobę.
* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe
świadczenie mogą otrzymać osoby, które
używają do ogrzewania węgla lub paliwa
węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.
Dodatek osłonowy możemy przyznać
również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł
w gospodarstwie jednoosobowym i 1500
zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został
przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
Świadczenie nie przysługuje, gdy jego
wysokość jest niższa niż 20 zł.

Gospodarstwo domowe tworzą:
 gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba samotnie zamieszkująca
i gospodarująca;
 gospodarstwo domowe wieloosobowe
– osoba, która wnioskuje o przyznanie
dodatku osłonowego oraz osoby z nią
spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku,
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego?
 Przyznanie dodatku osłonowego nie
wymaga wydania decyzji.

Jedna osoba może wchodzić w skład
tylko jednego gospodarstwa domowego.
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku
osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy),

prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres. Jeżeli
nie podasz adresu poczty elektronicznej, będziesz mógł odebrać informację
o przyznaniu dodatku osłonowego w Dziale świadczeń rodzinnych GOPS w Sitnie.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego,
uchylenie lub zmiana prawa do dodatku
osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
wymagają wydania decyzji.
Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy przysługuje za
okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany
w dwóch równych ratach.
 do 31 marca 2022 r.
 do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po 31 stycznia 2022 r.
wypłacane będą niezwłocznie.
Druk wniosku o dodatek osłonowy
można uzyskać w siedzibie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie.
Wniosek można złożyć najpóźniej do
31 października 2022 r.
 na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach
pracy ośrodka,
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wtedy należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEŚNIKACH
Dzień Żołnierzy Wyklętych
1 marca w Szkole Podstawowej w Cześnikach odbyły się uroczyste obchody
„Dnia Żołnierzy Wyklętych”. W naszej
społeczności szkolnej przy tej okazji nie
mogło zabraknąć zajęć lekcyjnych poświęconych bohaterom narodowym Polski Podziemnej. Punktem kulminacyjnym
tegorocznych obchodów stała się akademia szkolna, w której przywołane i uhonorowane zostały sylwetki zasłużonych dla
narodu Cichociemnych. Uczniowie recytowali wiersze i zaśpiewali piosenkę pt. „Biały krzyż”. Akademia została przygotowana
pod kierownictwem Pani Magdaleny Kawęckiej, Pani Moniki Lejb-Buryś i Pani Jolanty Polskiej. Po części artystycznej delegacja uczniów zapaliła symboliczny znicz
przed pomnikiem poległych w bitwie pod
Cześnikami.
M. Kawęcka, M. Lejb-Buryś

Dni Otwarte w Szkole Podstawowej w Cześnikach
Dnia 26 marca 2022 roku w Szkole
Podstawowej w Cześnikach odbyły się Dni
Otwarte dla przyszłych uczniów. Był to
czas, kiedy przyszli uczniowie i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą naszej
szkoły. Była to świetna możliwość poznania placówki i okazja do rozmów
z pracownikami szkoły, a także wzięcia
udziału w aktywnościach przygotowanych przez szkołę.
Mieliśmy wielu gości, którzy z uśmiechem na ustach korzystali ze wszystkich
atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i uczniów naszej placówki. Były
pokazy taneczne, prezentacja multimedialna promująca szkołę, zabawy z lego,
robotyka, eksperymenty fizyczno-chemiczne, zwiedzanie sal lekcyjnych. Nauczyciele przedstawili sposoby wykorzystania tablic interaktywnych i zasobów
multimedialnych jako nowoczesnych
narzędzi w procesie dydaktycznym. Największą frajdę sprawiły dzieciom gry
i zabawy na podłodze interaktywnej.
W szkolnej kawiarence, przygotowanej
na tę okazję, każdy mógł zjeść pyszne ciasto i napić się herbaty lub soku. Gdy najmłodsi korzystali ze wszystkich atrakcji,
rodzice mogli w tym czasie porozmawiać

z panią dyrektor Joanną Zosik-Kalbarczyk
oraz przedstawicielami Urzędu Gminy
w Sitnie - przewodniczącym Rady Gminy
p. Władysławem Wydmańskim i miejscowym radnym p. Krzysztofem Zwolakiem.
Mamy nadzieję, że dzięki bezpośrednie-

mu spotkaniu z zespołem tworzącym
szkołę, od nauczycieli po pracowników
obsługi, nasi Goście utwierdzą się w przekonaniu, że warto do nas dołączyć we
wrześniu. Serdecznie zapraszamy.
Renata Wilk
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Z życia Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim…
Zabawa choinkowa
Nauka zdalna po raz kolejny zmusiła
uczniów do pozostania w domach. Jak
wiadomo, z wielu względów nie jest to
korzystne dla młodego człowieka. Szczególnie ważne w okresie szkolnym jest
kształtowanie zachowań społecznych.
Dlatego też, tak istotne jest, by powrót do
szkoły nie kojarzył się dzieciom z „traumą”
funkcjonowania w grupie społecznej, lecz
z faktem mile spędzonego czasu.
Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim mając na względzie
przede wszystkim dobro swoich uczniów
– zorganizowała dla nich gry i zabawy, które odbyły się 10 lutego 2022 roku.
Od rana bawiły się dzieci z klas 0 – IV,
zaś potem uczniowie klas starszych. Dzieci
brały udział w wielu konkurencjach sportowych i integracyjnych, przygotowanych
przez panią Sylwię Szynkarczuk. Był czas
również na zabawę taneczną oraz na poczęstunek, wszystko z zachowaniem zasad sanitarnych.
Radość uczniów była nieoceniona, zaś
Grono Pedagogiczne tutejszej szkoły po
raz kolejny było dumne z faktu, iż w tak
trudnych czasach dzieci mogły bawić się
wspólnie.
Beata Śniechowska

Dzień Zdrowej Żywności
21 marca to dzień, który z pewnością
znają wszystkie dzieci i wszyscy uczniowie. Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj
w Horyszowie Polskim zapewniła dzieciom
w tym dniu moc atrakcji, łącząc obchody
Dnia Wiosny z Dniem Zdrowej Żywności.
Od rana uczniowie każdej z klas, pod
okiem swoich wychowawców przygotowywali zdrowe posiłki. Wśród nich znalazły się: sałatki owocowe, sałatki warzywne,
soki warzywno-owocowe, zdrowe desery,
szaszłyki owocowe, zdrowe kanapki.
Dzieci podczas wykładu przygotowanego przez panią Renatę Leśniak,
zapoznały się z zasadami zdrowego odżywiania, co spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców.
Po wykładzie odbyła się degustacja
przygotowanych wcześniej posiłków.
Temat zdrowej żywności jest szczególnie ważny dziś, kiedy praktycznie każdy

produkt należy dokładnie analizować pod
względem składu i jakości. Mając na uwadze wszystkie wskazówki, dzieci bardzo
starannie dobierały wszystkie składniki
niezbędne do przygotowania swoich dań.
Dalszy przebieg Dnia Wiosny został
„przeniesiony” na boisko szkolne, gdzie
uczniowie pod czujnym nadzorem wychowawców, brali udział w zawodach.
Przyznać trzeba, że wiosna w tym roku
zawitała do nas w pięknej aurze, dając nadzieję na równie ciepłe i słoneczne kolejne
dni i tygodnie.
Beata Śniechowska
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Międzynarodowy
Dzień Poezji
21 marca w świadomości społeczeństwa jest datą rozpoczynającą astronomiczną wiosnę. Niewielu jednak pamięta
o tym, że tego dnia przypada również
Międzynarodowy Dzień Poezji. Przez
wzgląd na to, że 21 marca przeznaczono na obchody Dnia Wiosny oraz Dnia
Zdrowej Żywności – Dzień Poezji zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim - następnego dnia.
Uczniowie wybranych klas, podczas
lekcji języka polskiego rozmawiali na temat tego, czym jest poezja, czytane były
utwory poetów – zarówno tych znanych,
jak i tych, których poezja została zapomniana. Dzieci wyszukiwały wiersze o wybranej tematyce, a także poznawały typy
wierszy.
Wizualnym efektem działań, podsumowującym Dzień Poezji było wykonanie
plakatów pod nadzorem nauczyciela języka polskiego, pani Beaty Śniechowskiej.
Wszyscy uczniowie byli w pełni zaangażowani w pracę, sami również przyznali, że
spojrzeli na poezję z innej strony, dzięki
czemu docenili wszelkie jej walory artystyczne.
Beata Śniechowska
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Dzień Wody
22 marca obchodzony jest Dzień
Wody. Dużo wcześniej w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie
Polskim ogłoszony został konkurs na przygotowanie plakatu promującego picie
wody, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Dzieci dowiedziały się, jak istotne jest
picie określonej ilości wody w ciągu dnia
oraz jakie są podstawowe zasady oszczędzania wody w sytuacjach codziennych.
Uczniowie klas IV – VIII pod nadzorem nauczyciela biologii, pani Justyny
Staszczuk-Mazurek oglądali krótkie wykłady na temat wody, wykonywali ćwiczenia, a także przygotowywali plakaty.
Efekty pracy uczniów oceniane były przez
nauczycieli, chociaż wszystkie odzwierciedlały wielkie zaangażowanie każdej z klas.
Najważniejsze jednak było to, że dzieci
nabyły większą świadomość na temat znaczenia wody w naszym życiu.
Beata Śniechowska

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU
Oddział Przedszkolny
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu to zawsze wyjątkowy dzień. Niestety, pandemia nie pozwoliła na wspólne świętowanie. Przedszkolaki się nie poddały i wiersze recytowały i piosenki śpiewały. Każda Babcia i każdy Dziadek mogli obejrzeć filmiki z życzeniami, wierszami i piosenkami udostępnione na stronie internetowej szkoły. Nie zabrakło też własnoręcznie przygotowanych laurek i innych prezentów
niespodzianek, które wnuczęta wręczyły osobiście po powrocie z przedszkola.

WWW.GMINA.SITNO.PL
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BAL KARNAWAŁOWY
Karnawał to czas pełen radości i zabaw, a jego najbardziej oczekiwanym dniem jest Dzień Balu Karnawałowego. W tym dniu przedszkolaki poprzebierały się za postaci z ulubionych baśni/ bajek. Na balu pojawiły się: królewny, księżniczki, wróżki. Nie zabrakło też piratów,
policjantów, czy Spider – Menów. Sale zamieniły się w sale balowe, pełne kolorowych ozdób i balonów.

WALENTYNKI
Każdego roku jest jeden dzień, który
kojarzy się z ogromem miłości i pozytywnych uczuć. Dzień ŚWIĘTEGO WALENTEGO, czyli popularne Walentynki. W tym
dniu wszystkie dzieci ubrały się w kolor
czerwony. Dzień był pełen atrakcji. Przedszkolaki dowiedziały się kim był św. Walenty, poznały tradycję obchodzenia tego
święta w Polsce. Uczestniczyły w różnych
zabawach. Własnoręcznie wykonały Walentynki dla swoich kochanych rodziców.
Nie zabrakło też sercowych kolorowanek.
Na koniec tego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę w postaci serduszkowego balonika. Ten dzień z pewnością można
zaliczyć do udanych.
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8 MARCA to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu chłopcy w każdej grupie składali życzenia dziewczynkom oraz swoim paniom. Nie obyło się bez drobnych upominków i kwiatów.

POWITANIE WIOSNY
W dniu 21 marca dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny.
Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się
od konkursów, gier i zabaw związanych z tematyką pór roku. Dzieci dowiedziały się o starym zwyczaju topienia Marzanny. Mimo wielu
atrakcji najbardziej oczekiwaną częścią dnia był
pochód w towarzystwie Marzanny. Przedszkolaki radośnie maszerowały w wiosennym pochodzie, na czele którego widniała Marzanna.
Pomimo tradycji dzieci zdecydowały się, żeby
nie niszczyć Marzanny lecz wysłać ją pocztą do
Królowej Zimy. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że
Wiosna zawita do nas na dobre. Ponadto tego
dnia dzieci założyły dwie różne kolorowe skarpetki na znak jedności osób z zespołem Downa.

WWW.GMINA.SITNO.PL
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Koduj z Gigantami
Jesteśmy zwycięzcami 10 edycji
konkursu „Koduj z Gigantami”. Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział
w warsztatach programowania dla dzieci
i młodzieży. Warsztaty miały na celu promowanie idei programowania i matematyki wśród młodych ludzi. Otrzymaliśmy
następujące nagrody:
 certyfikat Uczestnictwa w akcji,
 specjalne szkolenie dla kadry nauczycielskiej organizowane wraz z firmą
Microsoft,
 programistyczną tablicę edukacyjną
z języka Scratch.

Uczniowie klas drugich wzięli udział w cyklu spotkań w Centrum Kultury w Sitnie. W związku z obchodami roku Marii Konopnickiej,
uczniowie przeczytali kilka wierszy jej autorstwa, po czym wykonali kolorowe krasnale, często pojawiające się w twórczości naszej znakomitej poetki. Podczas następnego spotkania uczniowie wykonali piękne papierowe bukiety dla swoich mam. Brali również udział w zabawach ruchowych z chustą animacyjną. Bardzo dziękujemy Paniom z Centrum Kultury za ciekawe warsztaty.
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Badania naukowe dowodzą, że
przyswajanie języka obcego we
wczesnym dzieciństwie
daje doskonałe rezultaty
edukacyjne. Im wcześniej
zaczniemy obcować z j. angielskim, tym szybciej stanie
się on naturalną umiejętnością.
Przy globalizacji świata nie sposób wyobrazić sobie nowe pokolenie bez płynnego władania językiem obcym.
Dlatego poszerzamy ofertę dydaktyczną nauczania wczesnoszkolnego w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku edukacyjnego i z troski o wysoki poziom kształcenia Naszych uczniów,
proponujemy INNOWACYJNOŚĆ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ!!!
W KLASIE I wprowadzamy elementy
DWUJĘZYCZNOŚCI!!!!
Edukację opartą na dodatkowych
godzinach j. angielskiego oraz płynnym
wprowadzaniu angielskich zwrotów na
przedmiotach nauczania wczesnoszkolnego.
Rozwijamy nieograniczone możliwości Naszych Dzieci!!
Dajemy upust kreatywności bez granic!!

Sukces Oli
Uczennica klasy VIII b Szkoły Podstawowej w Jarosławcu, Aleksandra Lesiuk,
zakwalifikowała się do trzeciego (najwyższego) etapu konkursu przedmiotowego
z biologii dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego zorganizowanego przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty. Ola wykazała się ogromną wiedzą i twórczym myśleniem. Uczennicę do
konkursu przygotowała nauczycielka biologii pani Bożena Kietlińska.
Gratulujemy sukcesu uczennicy, nauczycielowi i rodzicom.

Uczymy budowania poczucia własnej
wartości!!! Tworzymy szkołę, w której Każdy Uczeń jest tak samo ważny!!

WWW.GMINA.SITNO.PL

WIEDZA USKRZYDLA, MY POKAŻEMY
NASZYM DZIECIOM JAK TE SKRZYDŁA
ROZWINĄĆ!!!

Dzień Bezpiecznego
Internetu
8 lutego 2022 r. w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach tego międzynarodowego święta uczniowie klasy V b uczestniczyli w zajęciach z wychowawcą na temat: „Internet - okno na świat czy zagrożenie?”. Piątoklasiści
przygotowali również ciekawe plakaty dotyczące
zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Z kolei
uczniowie klas ósmych na lekcjach informatyki wykonali plakaty z wykorzystaniem programu Canva.
Dzięki podejmowanym działaniom uczniowie z pewnością
staną się bardziej świadomymi użytkownikami zasobów
internetowych
i będą potrafili
zadbać o swoje
bezpieczeństwo
w sieci.

WWW.GMINA.SITNO.PL
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Święto Matematyki
14 marca jest dniem, w którym obchodzimy Święto Matematyki. Z tej okazji
w Szkole Podstawowej w Jarosławcu odbył się konkurs Matematyczne Origami.
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
składali trójkąty w moduły, tworząc z nich
niezwykłe figury takie jak: łabędzie, sowy,
motyle, ryby. W ten sposób niektóre dzieci
rozpoczęły przygotowania do świąt wielkanocnych, wykonując pisanki, koszyczki
i kurczaczki.
Każdy uczestnik tej zabawy otrzymał
„szóstkę” z matematyki i bon konkursowy
podnoszący ocenę z zachowania. Zostały
przyznane też trzy wyróżnienia i nagrody
dla Martyny Lesiuk, Filipa Gozdka oraz
Norberta Laski.
8 marca w naszej szkole obchodziliśmy nie tylko Dzień Kobiet, ale również Dzień Samorządności. Z tej okazji „władza w szkole” została przekazana w ręce najstarszych uczniów.
Ósmoklasiści doskonale wcielili się w rolę nauczycieli, prowadząc lekcje we wszystkich oddziałach naszej placówki.

Pierwszego dnia wiosny z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego obchodzony
był Światowy Dzień Zespołu Downa, święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy
Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu
Downa. Uczniowie Oddziału Przedszkolnego oraz Szkoły Podstawowej w Jarosławcu w ramach akcji założyli kolorowe
skarpetki nie do pary i w ten sposób okazali symboliczne wsparcie dotkniętym tą
chorobą osobom.
Ponadto w tym dniu uczniowie przyszli do szkoły bez plecaków. Akcja „Dzień
bez plecaka” obudziła w nich niespotykane pokłady kreatywności.
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Aktywność Samorządu
Uczniowskiego w Szkole
Podstawowej w Jarosławcu
W piątek, 11 lutego, świętowaliśmy
w naszej szkole walentynki. Samorząd
Uczniowski zachęcił uczniów klas I - IV,
aby w tym wyjątkowym dniu przyszli do
szkoły w stroju zawierającym czerwone
elementy. Ponadto walentynkowe amorki
posegregowały kartki wrzucone do poczty walentynkowej i wręczyły je adresatom.
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Szkolne Koło Caritas
W dniach 25-26 marca wolontariusze
ze Szkolnego Koła Caritas wzięli udział w XX
jubileuszowej Zbiórce Żywności Tak. Pomagam!
Podczas wielkanocnej zbiórki są zbierane artykuły spożywcze z długim terminem
przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z których najuboższe rodziny
i placówki Caritas przygotują świąteczne
posiłki. Wielkanocna zbiórka „Tak, Pomagam!” prowadzona jest m.in. w sklepach sieci Biedronka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Netto
i wielu innych.
Święta Wielkiej Nocy, podobnie jak Boże
Narodzenie, to bardzo ważny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość
drugiego człowieka. Za
pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych
życiowych powodów
znaleźli się w ciężkiej
sytuacji, że nie są sami.
Te
Wielkanocne
święta będą szczególne, bo w wielu polskich
domach, będziemy je
spędzać w obecności
ukraińskich braci i sióstr.
Dlatego w imieniu wolontariuszy Caritas pragniemy podziękować
wszystkim, którzy wzięli
udział w tej szlachetnej
akcji za każdy gest dobroci i wsparcia.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Moc błogosławieństwa Bożego
i serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja
życzy
Kajetan Protas
Prezes Honorowy
Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Sitnie

W lutym przyłączyliśmy się do akcji #szczęściepodajdalejzdk #żurawienaszczęście organizowanego przez Zamojski Dom Kultury. Akcja polegała na
złożeniu 1000 żurawi, które zawisną na oddziale neonatologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu. Zgodnie
z japońską legendą przynosi to szczęście
i dobrobyt. Maluszki z Oddziału Neonatologii, które od pierwszego dnia muszą
walczyć o zdrowie bardzo tego szczęścia
potrzebują!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE

Przedszkole Samorządowe w Sitnie
Nagrodzona ekspresja plastyczna przedszkolaków
Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Regionalnym konkursie plastycznym pt. ,,Bezpieczne ferie” zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 14 w Zamościu. Wszystkie prace dzieci były wykonane estetycznie, pomysłowo i kolorystycznie.
Uczestnicy konkursu: Laura Dombrowska i Karolina Zeń otrzymały od organizatorów dyplomy i nagrody. Nasza wychowanka Laura
Dombrowska zajęła II miejsce. Pozostałe dzieci dostały drobne upominki od Pani Dyrektor, Moniki Duras.
Konkurs plastyczny „ZOO-ARKA NOEGO XXI WIEKU” ogłoszony przez zamojskie ZOO był okazją do bliższego poznania mieszkających
tam zwierząt należących do gatunków zagrożonych wyginięciem w środowisku naturalnym. Dzieci naszego przedszkola wykonały piękne rysunki. Dnia 10.03.2022 r. Komisja Konkursowa spośród 171 nadesłanych prac nagrodziła, w kategorii „Przedszkole i kl. ”O”, Amelię
Markiewicz.
Wychowawczynie Przedszkola

Talent i praca
warunkiem sukcesu
Przekonanie, że każdy uczeń jest
uzdolniony, towarzyszy nauczycielom
w codziennej pracy z wychowankami
i jest źródłem motywacji. Zainteresowania
dzieci owocują sukcesami edukacyjnymi,
sportowymi i artystycznymi oraz pozytywnie wpływają na rozwój osobowości.
Wrodzone zdolności i predyspozycje
sportowe muszą byś doskonalone. Wytrwałość i wysiłek fizyczny, okazały się kluczem
do sukcesów sportowych uczniów: Kacpra
Gila, Mai Jankowskiej, Marceli Monastyrskiej, Julii Winiarskiej, Zuzanny Wolskiej. Za
najwyższe wyniki rywalizacji sportowej Stypendia Wójta Gminy Sitno otrzymali: Julia
Bohacz, Martyna Szachnowska, Kacper
Dadia (Indywidualne Mistrzostwa Powiatu
Zamojskiego i Miasta Zamość LZS w Tenisie
Stołowym); Nina Kostrubiec, Hanna Kostrubiec (Powiatowe Igrzyska LZS – Warcaby
- 100 polowe kategoria dziewcząt).
Rozwojowi zainteresowań plastycznych sprzyjają zdolności manualne,

wrażliwość na barwy, dobre różnicowanie kształtów. Na wyróżnienie zasługuje
uczeń klasy II, Filip Kondrakiewicz, który
przygotował projekt puzzli o tematyce
ekologicznej i zajął III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „W akumulatorku jest
moc”, w kategorii klas I - III szkoły podstawowej. Filip jest również Laureatem IV
Wojewódzkiego Konkursu Świątecznego
„Najpiękniejsza bombka choinkowa” ,
a w konkursie plastycznym „Po prostu …
dar z siebie” – Caritas Diecezji Zamojsko –
Lubaczowskiej, otrzymał wyróżnienie.
Nina Kostrubiec, uczennica klasy
VIII, została zaś wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ZOO – ARKA
NOEGO XXI WIEKU” zorganizowanym
przez Ogród Zoologiczny w Zamościu.
Praca konkursowa Niny, za którą otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe, przedstawiała zagrożony wyginięciem gatunek
ptaków – amazonkę pąsową.
Rezultatem systematycznej pracy i dobrego opanowania wiedzy są wysokie wyniki edukacyjne uczniów. Na wyróżnienie
zasługują: Nina Kostrubiec, Anna Gil, Kacper
Dadia, Martyna Szachnowska. Krystian Mi-

szczuk, Adrian Dybziński, Mikołaj Pułka. Michał Sadłowski, Mateusz Klimczuk. Szymon
Kawala, Sandra Wojnarowska, Marcel Kulpa,
Maja Buczak. Za najwyższe wyniki w nauce
Szymon Kawala i Michał Sadłowski otrzymali Stypendia Wójta Gminy Sitno.

Nagrodzony Filip Kondrakiewicz
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Projekty edukacyjne w szkole kluczem do rozwijania współpracy
i samodzielności
Realizacja
projektów edukacyjnych
w szkole daje wiele
korzyści,
zarówno
uczniom, jak i nauczycielom. Wzmocnienie
więzi,
zdobywanie
wiedzy przez doświadczenie i aktywne działanie, kształtowanie
poczucia
odpowiedzialności
– to tylko kilka z nich.
Wiedzą o tym panie
Ewa Małek i Barbara
Rozkres, które motywują wychowanków
do działania.

Wiosenna szkoła
21 marca społeczność Szkoły Podstawowej w powitała Wiosnę. Dzień wypełniony był atrakcjami przygotowanymi
przez p. Małgorzatę Złotnik i Samorząd
Uczniowski. Dobre humory, wiosenna
atmosfera, kreatywne zabawy, korespondowały z radosnymi, zielonymi strojami
uczniów i nauczycieli. Wydarzenie rozpoczęła scenka pożegnania Pani Zimy (w tej
roli Ania S.) i powitania Pani Wiosny (Malwina Sz.). Następnie uczniowie w zespołach klasowych wykonali wiosenne maiki.
Z udekorowanymi gałązkami zasiedli na
widowni, by wysłuchać recytacji przygotowanych na ten dzień wierszy.
W Międzyklasowym Konkursie Recytatorskim Witamy wiosnę wierszami
Jana Brzechwy, zorganizowanym przez
p. Elżbietę Sagucką, wzięło udział dziewiętnaścioro dzieci z klas I–III. Prezentacje sceniczne odznaczały się wysokim
poziomem artystycznym. Dykcja, postawa, a przede wszystkim interpretacja głosowa, czyli wygłoszenie tekstu z pełnym
zrozumieniem i z pełnym przekonaniem,
zdecydowały o przyznaniu nagród, ufundowanych przez Panią Dyrektor, Monikę Duras: Miejsce III - Maja Jankowska,
Miejsce II - Filip Kondrakiewicz, Jan Pułka, Miejsce I - Wiktoria Łukaszyk, Antoni
Nadolski. Wyróżnienia otrzymali: Anna
Kostrubiec, Milena Dąbkowska, Miłosz
Goździuk, Karol Diadia, Maja Zaręba, Julia
Winiarska.
Po rozstrzygnięciu konkursu odbyła
się zabawa „Masz zielone...” oraz konkurs

zagadek wiosennych. Miłym akcentem
muzycznym było zagranie, przez Michała
Sadłowskiego, znanych melodii na trąbce. Podsumowaniem dnia, pełnego wra-

żeń, był wiosenny spacer z maikami ozdobionymi kolorowymi wstążkami, bibułami
i papierowymi kwiatami.
Katarzyna Barwińska
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Dar dla chorych
Gdy ktoś jest chory, to każdy miły gest,
każde dobre słowo, budzi radość i nadzieję. Dzień Chorych to szczególna okazja,
by małym gestem sprawić komuś dużą
radość. Dlatego też Szkolne Koło Caritas
zorganizowało akcję „Kartki dla Chorych”.
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Do udziału w akcji zaproszono
uczniów i nauczycieli. Najwięcej kartek
przygotowali uczniowie klas II–III.
Piękne, kolorowe kartki z życzeniami
dla chorych opiekunka SKC dostarczyła do
Szpitala Jana Pawła II w Zamościu. Mamy
nadzieję, że nasz gest sprawił radość chorym przebywającym w szpitalu.
Ewa Małek
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Bliżej teatru
W ramach obchodów Dnia Teatru, 8 i 10
marca uczniowie znaleźli się bliżej szeroko rozumianej kultury. Wybrali się do Zamojskiego
Domu Kultury, aby wziąć udział w spektaklach
przygotowanych przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.
Teatr to jeden ze składników edukacji oraz
wizualna przygoda z lekturą. Sceniczne realizacje obowiązujących lektur szkolnych, stanowiły
okazję innego przeżycia dzieł literackich. Poza
salą lekcyjną, utwory zyskały odmienne rozumienie. Uczniowie klas III - V obejrzeli„Pana Kleksa”, natomiast klasy VII i VIII –„Dziady”cz. II.
Relacja szkolnych dziennikarzy:
Szymon Kawala: „Najbardziej podobał mi
się atak watahy wilków. Aktorzy przebrani za wilki ze sztandarami, stworzyli atmosferę grozy. Gra
świateł, muzyka i wydarzenia na scenie, wywarły
na mnie ogromne wrażenie. Dużą ulgę poczułem, kiedy książę zmienił się w szpaka. Według
mnie był to jeden z najbardziej emocjonujących
momentów przedstawienia “Pan Kleks”.
Dominik Głowala: „Spektakl był ciekawy i intrygujący. Kostiumy aktorów były
dobrze wykonane i oddawały klimat całego
przedstawienia. Całość dopełniała muzyka
i efekty specjalne np. dymy, modulatory głosu. W połączeniu z grą aktorską oddawały
klimat obrzędu dziadów. Bardzo polecam
obejrzenie spektaklu ,,Dziady” cz II. Być może
kogoś zainspiruje do zostania aktorem”.

„Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki” – to projekt edukacyjny klas II i III, dzięki któremu dzieci rozwijają wiele
kompetencji. Realizację I modułu rozpoczęło intrygujące dzieci pytanie: Czy matematyka jest potrzebna w kuchni? Odpowiedzią było
stworzenie mapy myśli oraz przejście do działań praktycznych, czyli do przygotowania sałatki owocowej z wykorzystaniem umiejętności liczenia, dzielenia, ważenia i odmierzania składników. Każdy uczeń wykonywał swoje zadanie sumiennie i z ogromnym zapałem
– obieranie i krojenie stanowiło świetną zabawę. Efektem były kolorowe, smaczne i zdrowe potrawy.

Projekcie
Edukacyjnym
„Kokosza, grosz
do grosza!”
Klasa II uczestniczyła także w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kokosza, grosz do grosza!”, celem którego
była edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Uczniowie, realizując szereg zadań, związanych
z finansami, poznali funkcje i wartość
pieniądza oraz sposoby oszczędzania
i pomnażania oszczędności. Podsumowaniem projektu było wypełnienie testu online, za który Filip Kondrakiewicz
otrzymał nagrodę.
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Konkurs
„Budka lęgowa”

Aktywna
Biblioteka Szkolna

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w konkursie technicznym „Budka lęgowa”
zorganizowanym przez Zespół Lubelskich
Parków Krajobrazowych. Tym samym nasza młodzież włączyła się w czynną ochronę ptaków z grupy dziuplaków.
Dzięki naszym majsterkowiczom, którzy wykonali budki lęgowe, zwiększy się
liczebność ptaków w miejscach, gdzie
brakuje naturalnych drzew dziuplastych.

8 marca biblioteka szkolna włączyła
się w obchody Dnia Kobiet. Dla chętnych
uczniów został przygotowany „błyskawiczny konkurs”. Zadaniem było odgadnięcie wylosowanej postaci dziewczęcej
z książek, bajek i kreskówek. Niektóre postacie sprawiły trochę trudności, ale dzięki
„kołom ratunkowym” udało się rozpoznać
przygotowane zagadki. Została przygotowana także wystawa książek o kobietach.
Biblioteka Szkoły Podstawowej stale współpracuje z Biblioteką Gminną.
20 stycznia uczniowie klasy II uczestniczyli

Jolanta Polska
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w warsztatach plastycznych. Ich zadaniem było stworzenie upominku dla Babci
i Dziadka z okazji ich Święta. Uczniowie
wykonali przepiękne kalendarze, starając
się, aby były niepowtarzalne i oryginalne.
Dnia 18 stycznia obchodzony jest
Dzień Kubusia Puchatka. Z tej okazji zostaliśmy zaproszeni do Centrum Kultury
w Sitnie. Uczniowie z klas I–III mieli możliwość zapoznania z księgozbiorem biblioteki. Dzieci poznały przygody Kubusia
Puchatka i odpowiedziały na wszystkie
pytania dotyczące tego Misia. Spróbowały przysmaku Puchatka i dostały odznaki
prawdziwego przyjaciela misia w czerwonej bluzeczce.
Małgorzata Złotnik

„Sieć na kulturę w podregionie chełmsko – zamojskim”
W 2021 roku Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie wzięło udział w projekcie
„Sieć na kulturę w podregionie chełmsko
– zamojskim” realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Projekt ten miał na celu podniesienie
kompetencji cyfrowych pracowników
instytucji kultury oraz rozwój informatycznych zdolności dzieci i młodzieży. Zajęcia składały się z dwóch etapów. W bezpłatnym 31-godzinnym szkoleniu online
„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” wzięły udział
trzy bibliotekarki z naszej placówki. Do
udziału w drugiej części projektu zaprosiliśmy uczniów z naszej gminy. W dniach
26 lipca – 4 sierpnia dwanaścioro dzieci
w wieku 9 -14 lat sumiennie uczestniczyło w kilkugodzinnych szkoleniach online,
zdobywając praktyczne umiejętności
związane z projektowaniem graficznym,
popularnymi narzędziami do pozyskiwania grafik i zdjęć oraz ich przechowywaniem.

SZKOLENIE I

SZKOLENIE II

Maja Monastyrska

Martyna Buda

Marcelina Monastyrska

Oliwia Łukaszczuk

Agnieszka Kułacz

Dawid Herms

Natalia Kułacz

Jakub Kiryczuk

Lena Szmidt

Hubert Kulpa

Michał Sadłowski

Rafał Łukaszczuk
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Po zakończeniu szkoleń oraz dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności,
Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie zostało
doposażone w 6 laptopów, które będą służyły do prowadzenia zajęć zarówno w Centrum
jak i w filiach bibliotecznych.
Oficjalne podsumowanie projektu połączone z wręczeniem certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu zorganizowaliśmy w lutym 2022 r. w Dzień Bezpiecznego
Internetu. Pragniemy serdecznie podziękować naszej młodzieży, która poświęciła tydzień wakacji, aby wspólnie z nami zdobywać
informatyczną wiedzę. W podziękowaniu za
aktywny udział, sumienność i zaangażowanie, wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali od
nas nagrody z dziedziny elektroniki.
oprac. Diana Łukaszczuk

Warsztaty kulinarne Finger Food

W dniu 22 marca 2022 r., w Centrum
Kultury w Sitnie odbyły się długo wyczekiwane warsztaty kulinarne organizowane przez Stowarzyszenie LGD Ziemia
Zamojska o tematyce Finger Food, czyli
szybkie i łatwe przekąski, które sprawdzą
się na różnego typu przyjęciach i spotkaniach – tych formalnych oraz w gronie
znajomych. Chwytane palcami i jedzone
bez użycia sztućców powinny starczyć na
1-2 kęsy. Menu z Finger food to pyszne
przystawki na zimno i na ciepło, a także
na słodko i na słono.

Podczas warsztatów przeprowadzonych
pod okiem Pana Marcina Sikory Szefa Kuchni Restauracji Esencja w ****ARTIS Hotel &
SPA w Sitańcu, uczestniczki przygotowały:
 sodziaki z musem z awokado i wędzonym łososiem,
 tatar ze śledzia na pumperniklu,
 mini tartaletki z duszonym szpinakiem
i serem lazur,
 smażoną mozzarellę z tapenadą z czarnych oliwek i suszonych pomidorów,
 bruschetty z burakiem, kozim serem
i szynką parmeńską,

 mini burgery z salsą pomidorowo - bazyliową.
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” planuje wkrótce wydać publikację
zawierającą przepisy kulinarne na dania
przygotowane podczas organizowanych
warsztatów.
Serdeczne podziękowania składamy na
ręce Pani Kamili Szmidt – Dyrektor Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie za udostępnienie miejsca, ciepłe przyjęcie i współpracę.
Anna Nogas
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KULTURA W PIGUŁCE
Kubuś Puchatek to jedna z tych bajek,
która przetrwała próbę czasu i do dziś
bawi kolejne pokolenia. Z racji przypadającego 18 stycznia Dnia Kubusia
Puchatka zorganizowaliśmy dla dzieci
zajęcia. Do Biblioteki w Sitnie przyszli
uczniowie klasy I, II i III Szkoły Podstawowej im. Wandy Popławskiej w Sitnie.
Na początku dzieci zapoznały się z księgozbiorem bibliotecznym. Następnie
przeczytaliśmy jedną z wybranych historii Kubusia Puchatka. Dzieci pięknie odpowiedziały na pytania zawarte
w quizie dotyczącym książki. W nagrodę
poczęstowaliśmy dzieci ulubionym smakołykiem Puchatka czyli miodkiem, a na
koniec odznaczyliśmy je prawdziwymi
przyjaciółmi misia.
W filii w Horyszowie Polskim z okazji
święta Kubusia Puchatka dzieci wysłuchały wybranego fragmentu książki, po
czym celująco odpowiadały na pytania
ze znajomości lektury. Na zakończenie
wspólnymi siłami wykonały plakat Kubusia, który ozdobił biblioteczną gazetkę.

W niedzielne popołudnie miłośnicy gier
planszowych spotkali się w Muzeum Pożarnictwa aby wspólnie, w miłej atmosferze zdrowej rywalizacji, przy poobiedniej
kawie miło spędzić czas. W przerwach pomiędzy kolejnymi etapami gier można było
w celu „rozprostowania kości” zagrać w bilard albo tenis stołowy. Spotkania nasze
cieszą się dużym zainteresowaniem osób
w różnym wieku, stąd są wspaniałym sposobem integracji pokoleń. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i zapraszamy
na kolejne planszówki, które planujemy
zorganizować w najbliższej przyszłości.

Zimowe planszówki
Pierwsze w tym roku muzealne spotkanie z planszówkami odbyło się 16 stycznia.

Święto Babci
i Dziadka
Święto Babci i Dziadka było świetną
okazją do przeprowadzenia warsztatów plastycznych. Wzięli w nich udział
uczniowie klasy pierwszej i drugiej ze
Szkoły Podstawowej w Cześnikach wraz
z nauczycielami, uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Sitnie
wraz z panią z biblioteki szkolnej, oraz
uczniowie klasy trzeciej z Horyszowa
Polskiego. Wykonali upominki w postaci kolorowych ramek na zdjęcia oraz
kalendarzy. Dzieci z wielkim zapałem
i zaangażowaniem pracowały przy wykonaniu prezentów dla swoich babć
i dziadków a także opowiadały w jaki
sposób zamierzają uczcić ten dzień.
Śpiewały piosenki, a także mówiły rymowane wierszyki z życzeniami, które
złożą swoim kochanym dziadkom. Bo
od wieków wiadomo że dziadkowie
bardziej kochają swoje wnuki niż dzieci, a cytując „gdy dziadkowie wchodzą
drzwiami dyscyplina wylatuje przez
okno”- Ogden Nash.
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W ramach obchodów roku Marii Konopnickiej nasze biblioteki rozpoczęły cykl
lekcji bibliotecznych. Na początek dzieci
z klas II i III Szkoły Podstawowej w Cześnikach odwiedziły filię biblioteczną i zapoznały się z twórczością pisarki poprzez
wysłuchanie jej wierszy. Same również
przeczytały wybrane przez siebie utwory poetyckie. Zainspirowane wierszem
pt. „Na jagody” przyrządziły sobie słodki
poczęstunek z jagodami w roli głównej,
a w myśl zasady zero waste z użytych papierowych talerzyków wykonały prace
plastyczne. Brawo dzieci!!!
Iwona Bednarska-Dec

Ferie z Kulturą
W dniach 14 – 18 luty Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie oraz filie biblioteczne
w Cześnikach i Horyszowie Polskim zorganizowały dla dzieci „Ferie zimowe z Kulturą”.
W pierwszy dzień ferii, 14 lutego z okazji Walentynek Panie z KGW Horyszów Polski zaprosiły nas do swojej świetlicy na
warsztaty kulinarne. Dzieci mogły same
uczestniczyć w przygotowaniu ciasta na
kruche ciasteczka i babeczki. Gdy czekaliśmy aż ciasteczka się upieką, wykonaliśmy
piękne kartki walentynkowe, po czym
mogliśmy zabrać się za ozdabianie i próbowanie słodkości, a pozostałe babeczki
zapakować dla swojej walentynki.

Drugi dzień zajęć feryjnych był
dniem planszówek. W Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach dzieci mogły
zagrać w różne gry, bilard oraz tenisa
stołowego. Na poczęstunek przygotowaliśmy wspólnie z dziećmi tosty z serem. Następnego dnia wybraliśmy się
do kina „Stylowy” w Zamościu na film
„Skarb Mikołajka”, zaspokoiwszy najpierw apetyt w znanej i lubianej przez
dzieci restauracji. W czwartek natomiast
świętowaliśmy Światowy Dzień Kota. Po
warsztatach plastycznych, obejrzeliśmy
przedstawienie „Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem” w wykonaniu
Teatru „MASKA” z Krakowa. Wszystkim
smakował poczęstunek przygotowany
na ten dzień.

Podsumowaniem naszych zajęć feryjnych był wyjazd do Muzeum Pożarnictwa w Oseredku. Dzieci z zaciekawieniem słuchały o historii powstania
muzeum oraz o jego założycielu Panu
Janie Łasocha. Chętnie oglądały bogatą
kolekcję eksponatów m.in. wozów bojowych, motopomp, gaśnic oraz strojów
strażackich. Każde dziecko zostało uhonorowane pieczęcią muzeum. Następnie Pani przewodnik poprowadziła nas
wzdłuż ścieżki przyrodniczej do wodospadu Jeleń. Podczas drogi powrotnej
dzieciom zostały wręczone batoniki oraz
pamiątkowe dyplomy. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom „Ferii z Kulturą” za aktywny udział oraz przyjazną
atmosferę.
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Spotkanie w ramach Dnia
Bezpiecznego Internetu
W czwartek 24.02.2022 r. w Centrum
Kultury z Biblioteką w Sitnie miało miejsce
spotkanie z Panami dzielnicowymi z gminy Sitno st. asp. Stanisławem Chabrosem
oraz z gminy Skierbieszów st. asp. Sebastianem Lisem w ramach obchodzonego
„Dnia Bezpiecznego Internetu”. Na spotkaniu poruszane były tematy ochrony
danych osobowych, płatności kartą bankomatową i użycia kodu CVC oraz popularnego kodu BLIK za zakupy internetowe. Ponadto dowiedzieliśmy się, jakimi
metodami działają oszuści. Popularne są
tzw. metody „na wnuczka”, „na policjanta”,
„na pracownika banku”. Uczestnicy mieli
możliwość zadawania pytań i dzielenia
się swoimi doświadczeniami. Tradycyjnie
z okazji przypadającego „Tłustego czwartku” nie obyło się bez degustacji pączków.

Gminne Dyktando
Z okazji przypadającego 21 lutego
Dnia Języka Ojczystego Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie zorganizowało dla
szkół z terenu naszej gminy dyktando, które w wyniku przejścia uczniów na naukę
zdalną odbyło się dnia 2 marca 2022 r.
Z bardzo trudnym tekstem zmierzyło
się 15 uczniów klas VI, VII i VIII.
Mistrzem naszej lokalnej ortografii
okazał się uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej w Cześnikach Jakub Kiryczuk, który
napisał dyktando bezbłędnie.
Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu:
1. miejsce – Jakub Kiryczuk – S. P. Cześniki
2. miejsce – Krystian Harczuk –
S. P. Jarosławiec
3. miejsce – Oliwia Hucz –
S. P. Horyszów Polski
3. miejsce – Aleksandra Hawryluk –
S. P. Jarosławiec
Wyróżnienie – Anna Gil – S. P. Sitno
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczniom za udział w konkursie, a zwycięzcom
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

w warsztatach plastycznych. Klasa 1 wykonala różnobarwne zajączki z papieru
i bibuły. Klasa 2 - kolorowe króliki z talerzyków papierowych oraz świąteczne kartki.
Dziełem klasy 3 są żółte i pomarańczowe
kurczaki, które wraz z królikami i zajączkami wprowadziły nas w świąteczny nastrój.
Nieodzownym elementem każdego spotkania było oczywiście wspólne czytanie
książek. Dzieciaczki pracowały z zaangażowaniem i wielką kreatywnością, co widać po wykonanych pracach. Dziękujemy
paniom wychowawczyniom za owocną
współpracę i zapraszamy już teraz na następne zajęcia do biblioteki.

Warsztaty Wielkanocne
Wiosnę mamy już w kalendarzu, a także za oknem. Na termometrach jak do tej
pory ciężko ją zauważyć ale w ostatnich
dniach bardzo wiosennie i kolorowo zrobiło się w filii bibliotecznej w Cześnikach.
A to dzięki odwiedzinom uczniów ze
Szkoły Podstawowej, którzy uczestniczyli
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI OD NAS
Hałasa Wiktor 		
Markiewicz Paweł 		
Łazorczyk Tomasz 		
Adamczuk Irena 		
Miętkiewicz Jan 		
Gulak Lech 		
Załoga Mariusz 		
Kołodziejczuk Stanisław
Adamczuk Jerzy 		
Gil Marek 		
Marzec Ryszard 		
Mazurek Halina 		
Gryniuk Artur 		
Krzysztoń Adam 		
Dworzycka Helena
Pieczykolan Anna 		
Waśko Bogusława 		
Skubisz Czesław 		

– lat 70, zmarł 19.12.2021 r.,
– lat 35, zmarł 22.12.2021 r.,
– lat 39, zmarł 24.12.2021 r.,
– lat 90, zmarła 24.12.2021 r.,
– lat 75, zmarł 27.12.2021 r.,
– lat 75, zmarł 03.01.2022 r.,
– lat 32, zmarł 04.01.2022 r.,
– lat 69, zmarł 06.01.2022 r.,
– lat 65, zmarł 06.01.2022 r.,
– lat 65, zmarł 11.01.2022 r.,
– lat 57, zmarł 14.01.2022 r.,
– lat 84, zmarła 24.01.2022 r.,
– lat 52, zmarł 29.01.2022 r.,
– lat 58, zmarł 30.01.2022 r.,
– lat 85, zmarła 09.02.2022 r.,
– lat 87, zmarła 10.02.2022 r.,
– lat 71, zmarła 10.02.2022 r.,
– lat 67, zmarł 13.02.2022 r.,

Łepak Wacława 		
Malowany Ryszard
Sędłak Helena 		
Łygas Grażyna 		
Iwaniec Mieczysław
Tokarz Piotr 		
Ternes Waldemar 		
Jastrzębski Janusz
Wojnarowska Halina
Ternes Gracjanna 		
Kaszuba Stanisław
Ogórek Marian 		
Marcola Barbara 		
Skwarek Janina 		
Kołodziejczuk Bernard
Muca Stanisław 		
Gontarz Maria 		
Stróż Stanisław 		

– lat 85, zmarła 17.02.2022 r.,
– lat 76, zmarł 17.02.2022 r.,
– lat 91, zmarła 17.02.2022 r.,
– lat 68, zmarła 19.02.2022 r.,
– lat 83, zmarł 21.02.2022 r.,
– lat 36, zmarł 25.02.2022 r.,
– lat 64, zmarł 28.02.2022 r.,
– lat 64, zmarł 28.02.2022 r.,
– lat 89, zmarła 05.03.2022 r.,
– lat 82, zmarła 08.03.2022 r.,
– lat 60, zmarł 08.03.2022 r.,
– lat 67, zmarł 10.03.2022 r.,
– lat 61, zmarła 17.03.2022 r.,
– lat 99, zmarła 17.03.2022 r.,
– lat 64 zmarł 20.03.2022 r.,
– lat 69,zmarł 21.03.2022 r.,
– lat 95, zmarła 22.03.2022 r.,
– lat 80, zmarł 30.03.2022 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
„Śmierć boli nie tylko tych, którzy odchodzą, lecz i tych
co wśród żywych pozostają”
Panu Henrykowi Ternesowi
Wyrazy głębokiego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci mamy
ŚP GRACJANNY TERNES
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy, Sołtysi,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Śmierć to największy smutek dla tych,
którzy nas kochali”
Panu Henrykowi Ternesowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Brata
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Zarząd wraz z jednostkami OSP

Serdeczne podziękowania Wójtowi i pracownikom
Urzędu Gminy, Centrum Kultury z Biblioteką,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zarządowi Gminnemu wraz z jednostkami
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sitno
oraz rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom
mieszkańcom Horyszowa Polskiego oraz wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
ŚP Gracjanny Ternes
ŚP. Waldemara Ternesa
składa Henryk Ternes z rodziną

„Nie czas jest nam dany, ale chwila
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”.
Panu Ryszardowi Gryciakowi
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci MATKI
składają:
Wójt z pracownikami Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”.
Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w tych trudnych chwilach Rodzinie zmarłego
Śp. Tomasza Łazorczyka
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy, jednostek
organizacyjnych Gminy Sitno oraz
instytucji kultury, Radni i Sołtysi Gminy Sitno

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Pani Jadwidze Skowyra
wyrazy głębokiego współczucia, żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Taty
Śp. Stanisława Haczykowskiego
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką,
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie
Serdeczne podziękowania Wójtowi i delegacji z Urzędu
Gminy w Sitnie, Centrum Kultury z Biblioteką, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkim, którzy
wzięli udział w uroczystości pogrzebowej mojego Taty
Śp. Stanisława Haczykowskiego
składa Jadwiga Skowyra z rodziną
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Walentynkowe
słodkości

W każdy wtorek marca w ramach
cyklu spotkań do Centrum Kultury
z Biblioteką w Sitnie przyjeżdżały klasy IIa i IIb wraz z wychowawczyniami,
panią Marzeną Majewską-Wszołą oraz
panią Małgorzatą Tyszkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
w Jarosławcu. Przygotowaliśmy dla
nich szereg warsztatów czytelniczych
oraz plastycznych.
Pierwsze spotkanie związane było
z obchodami Roku Marii Konopnickiej
- pisarki dla dzieci, a kolejne zajęcia
związane były z przypadającym w tym
tygodniu Dniem Morza. Przeczytaliśmy wspólnie bajkę „O rybaku i złotej
rybce”. Następnie nadszedł czas na
zabawy ruchowe z chustą animacyjną,
w których nasze „rybki” z IIb bardzo
chętnie uczestniczyły.

11 lutego w filii bibliotecznej w Cześnikach odbyły się warsztaty kulinarne.
W związku ze zbliżającymi się Walentynkami czytelniczki według własnego, wspólnie
opracowanego przepisu wykonały deserki.
Wyszły pyszne, kolorowe a co najważniejsze niskokaloryczne, więc można się nimi
objadać bez ograniczeń. Przepis wypróbowany przez zdolne panie jest ich wspólnym
dziełem i można go zdobyć powiększając
grono czytelników naszej biblioteki a także
uczestnicząc w podobnych wydarzeniach,
na które serdeczne zapraszamy.

Z życia „Seniora”
W dniu 21 stycznia cztery Seniorki
z Dziennego Domu Senior+ w Stanisławce
z okazji Dnia Babci i Dziadka wzięły udział
w radiowej audycji Katolickiego Radia Za-
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z tamtych lat. Całą audycję można odsłuchać w podanym linku: www.radiozamosc.pl/wiadomosci/17906,babcia-byc
W Dziennym Domu Senior+ w Stanisławce, a konkretnie w mieszkaniach na
górze powstał punkt dla matek z dziećmi
z Ukrainy. W punkcie tym, przez pierwszy

Na ostatnich warsztatach świętowaliśmy wspólnie nadejście wiosny. Z tej okazji uczniowie klasy IIa
stworzyli piękne plakaty wiosennych
drzew, których liśćmi były ich dłonie.
Po zakończonych pracach plastycznych odwiedziliśmy naszą bibliotekę,
w której dzieci czytały fragmenty wybranych przez siebie książek. Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej
im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu za
chęć udziału w cyklu spotkań. Zapraszamy do współpracy pozostałe szkoły
z terenu naszej gminy.
Oprac. Diana Łukaszczuk

mość, pt. „Babcią być”, którą prowadziła
Pani Joanna Mazurek. Audycja transmitowana była na żywo. Seniorki opowiadały
jak to jest być babcią w dzisiejszych czasach, co robią dla swoich wnuków, jakie
dania im przyrządzają, jakie prezenty dostają od swoich wnuków, a jakie prezenty
sprawiają im największą przyjemność i radość. Opowiadały również o relacjach ze
swoimi wnukami, o więziach, uczuciach
jakie łączą wnuki z dziadkami, opowiadały
o nauce i przykładach jakie dają i chcą dawać wnukom. Była też chwila wspomnień,
panie opowiadały i wracały pamięcią do
wspomnień ze swojego dzieciństwa, do
swoich dziadków, do życia i zachowań

tydzień przybywało 26 osób, na dzień dzisiejszy jest 21. Dzienny Dom cały czas jest
otwarty i funkcjonuje normalnie. Wszyscy
Seniorzy włączyli się bardzo mocno w pomoc tworzeniu tego punktu, przynosili
produkty dla uchodźców, pomagali w segregacji ubrań i produktów spożywczych.
W pierwszych dniach przygotowywaliśmy obiady dla uchodźców z Ukrainy
m.in. pierogi, z tym że nie ruskie, jak to
często mówimy, tylko polskie :)
W dniu 23 marca odbyła się wycieczka
do kina Stylowego Zamość na film pod tytułem „Cud Guadalupe ”. Film opowiada o cudach Matki Boskiej i o objawieniach Juanowi Diego, które miały miejsce w XVI wieku

w Meksyku. Po filmie udaliśmy się na obiad
do restauracji „Leśna” w Karpiu na najlepszy
w okolicy placek po węgiersku :)
W dniach 29 i 30 marca odbyły się
warsztaty florystyczne, które poprowadziła Pani Elżbieta Dudek z Etno-Art
w Rozdołach. Seniorzy wykonywali stroiki, wieńce i palmy wielkanocne. Natomiast pisanki robione były pod okiem
Seniorki i twórczyni ludowej Pani Wandy
Jersak z Rozdół. Wykonaliśmy również
tradycyjną palmę wielkanocną, którą
zgłosiliśmy do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Lublinie.
D.B
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Otwarcie Żłobka w Sitnie…
Dnia 29 marca 2022 r. w naszej Gminie
miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie. Mianowicie uroczyście otwarto Gminny Żłobek w Sitnie, w którym już przebywają nasi najmłodsi mieszkańcy. Budynek
ma pow. 218,46 m2, są w nim dwie sale
opieki, sanitariaty, pomieszczenie do przygotowywania posiłków, zmywalnia, zaplecze techniczne, gabinet higienistki, pokój
socjalny oraz biuro.
Budynek jest wyposażony w instalację
fotowoltaiczną o mocy 20 kW, pompę ciepła
oraz rekuperację, oświetlenie wewnętrzne
budynku oparte jest na systemie sterowania
automatycznie dostosowującym natężenie
światła do warunków zewnętrznych.
Realizacja tej inwestycji nie byłaby moż-

liwa gdyby nie ogromne dofinansowanie
z budżetu państwa.
W 2020 r. najpierw otrzymaliśmy kwotę
627 tys. zł z programu Maluch+, a następnie
kwotę 750 tys. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Można więc powiedzieć, że żłobek został praktycznie w całości sfinansowany
z budżetu państwa.
Na uroczyste otwarcie spośród wielu
zaproszonych gości przybyli: posłowie na
sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Pani Beata
Strzałka, Pani Teresa Hałas i Pan Sławomir
Zawiślak, Senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, reprezentant Ministra Edukacji i Nauki Pan Szymon
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Osieleniec, Radni Powiatowi: Pan Janusz
Brzozowski, Pan Zenon Kupiec, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Zamościu Pani
Agnieszka Pachla, ks. Krzysztof Radyk, radni
Gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, personel
żłobka, uczniowie, dzieci. Podczas otwarcia
na ręce rodziców Wójt Krzysztof Seń przekazał gratulacje oraz życzenia, zapewniając,
iż mogą być spokojni o swoje pociechy,
pozostawiane w nowej placówce. Występy
w wykonaniu przedszkolaków z Sitna były
artystycznym dopełnieniem tej uroczystość.
Następnie proboszcz Parafii Podwyższenia
Krzyża Św. ks. Krzysztof Radyk dokonał poświęcenia obiektu. Po czym Żłobek został
oficjalnie uznany za otwarty! Wyrazy uznania oraz gratulacje na ręce Pani Dyrektor
Magdaleny Góry złożyli zaproszeni goście.
Na zakończenie każdy miał możliwość
zwiedzania nowego obiektu.
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Jubileusz GKS „POTOK” Sitno

Gminny Klub Sportowy „POTOK”
Sitno obchodzi w tym roku swoje
dziesięciolecie. Podwaliny tego klubu
sięgają jednak kilku lat wstecz i działalności „Orła” Cześniki. Podobnie jak
w poprzednich latach, główną misją
klubu jest popularyzacja sportu wśród
mieszkańców Gminy Sitno, przede
wszystkim młodzieży. W chwili obecnej
dyscypliną sportową, która przewodzi
w naszym klubie jest piłka nożna. To
w niej posiadamy trzy grupy - seniorów,
młodzików starszych oraz młodzików
młodszych. Pierwsza z nich rywalizuje w rozgrywkach Zamojskiej Klasy „A”
i plasuje się obecnie na siódmym miejscu, wciąż zachowując szansę na powrót
do Klasy Okręgowej, w której rozgrywała swoje mecze w latach 2018-2021, co

niewątpliwie było dużym sukcesem dla
tak młodego klubu. Coraz większą rolę
w klubie odgrywa szkolenie młodzieży.
Chłopcy z roczników 2009-2011 trenują
dwa razy w tygodniu (Orlik w Jarosławcu - wtorek, czwartek 17:00) pod bacznym okiem trenera Andrzeja Kulasa.
Z powodzeniem rywalizują oni w rozgrywkach ligowych młodzików starszych oraz licznych turniejach. Ostatnia
z grup została utworzona dość niedawno, z myślą o tych jeszcze młodszych.
Chłopcy z roczników 2012 i młodsi, podobnie do starszych kolegów, spotykają
się dwa razy w tygodniu na Orliku w Jarosławcu (środa, piątek godz. 17:30),
a opiekę nad nimi sprawuje trener Damian Wodyk. POTOK Sitno to jednak
nie tylko piłka nożna. Klub we współpracy z Wójtem, radnymi oraz wuefistami szkół regularnie organizuje turnieje
dla młodszych i starszych mieszkańców
gminy w takich dyscyplinach jak tenis
stołowy, siatkówka czy koszykówka.
Ponadto, czynnie angażuje się on w budowanie reprezentacji Gminy Sitno na
corocznych Igrzyskach LZS, na których
zajmuje ona co roku najwyższe miejsca,
również na szczeblu ogólnopolskim.
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Nabór do wszystkich grup jest wciąż
otwarty więc gorąco zapraszamy do
zgłaszania swoich pociech do udziału
w treningach!
Andrzej Kulas
- tel. 515 153 768
Damian Wodyk - tel. 663 037 737
Daniel Pyś
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Rozstrzygnięty konkurs na
„Wyjątkową Kartkę Wielkanocną”
W dniu 05.04.2022 r. został rozstrzygnięty konkurs na „Wyjątkową Kartkę
Wielkanocną” pod patronatem Wójta
Gminy Sitno.
Ku naszemu zaskoczeniu otrzymaliśmy rekordową ilość prac – bo aż 157
przepięknych, różnorodnych kartek. Wykonane różnymi technikami, były rysowane, malowane, wydzierane, wyklejane
przedstawiające pisanki, koszyczki, króliczki, baranki oraz z wizerunkiem Zmartwychwstałego Chrystusa.
Prace napłynęły z następujących szkół
podstawowych i przedszkoli: Sitna, Kolonii Sitno, Kornelówki, Jarosławca, Cześnik
i z Horyszowa Polskiego.
Kat. I - 2 miejsce

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, że mimo codziennych
obowiązków tych szkolnych i poza szkolnych po raz kolejny zgłosili się do naszego
konkursu plastycznego.
Jury postanowiło przyznać następujące miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Kategoria I. Dzieci w wieku 3-6 lat
I miejsce – Mikołaj Kondrakiewicz
Przedszkole w Sitnie
II miejsce – Hanna Habza Przedszkole
w Jarosławcu
III miejsce – Aleksandra Omańska
Przedszkole w Sitnie
Wyróżnienie – Rafał Szykuła Przedszkole w Cześnikach
Wyróżnienie – Julia Poźniak Przedszkole w Kornelówce

Kategoria III. Dzieci w wieku 11-15 lat
I miejsce – Weronika Dąbek Szkoła
Podstawowa w Kolonii Sitno
II miejsce – Wiktoria Rusak Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
III miejsce – Julia Kowalska Szkoła
Podstawowa w Kolonii Sitno
Kategoria IV. Dorośli
I miejsce – Joanna Kutera
Cześniki
II miejsce – Jolanta Łukaszczuk
Cześniki
III miejsce – Paulina Fedak-Darkowska
Cześniki
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
uczestnikom za tak liczny udział !!!

Kategoria II. Dzieci w wieku 7-10 lat
I miejsce – Natalia Ćwikła Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
II miejsce – Filip Kondrakiewicz Szkoła
Podstawowa w Sitnie
III miejsce – Agata Marciniewicz Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Wyróżnienie – Krystian Markiewicz
Szkoła Podstawowa w Kornelówce
Wyróżnienie – Dawid Harczuk – Szkoła Podstawowa w Jarosławcu
Wyróżnienie – Barbara Złomańczuk
– Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim

Kat. I - 1 miejsce

nienie

Kat. I - wyróż
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Kat. I - wyró
żnienie

ce

Kat. I - 3 miejs
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Kat. II - 1 miejsce
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iejsce

Kat. II - 3 m

Kat. II - 2 miejsce
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Kat. II - wyróż

nienie

Kat. II - wyróżnienie

Kat. II - wyróżni

enie

e
Kat. III - 1 miejsc

Kat. IV - 1 miejs

ce

iejsce

Kat. III - 2 m

Kat. IV - 2 miejs

ce

jsce
Kat. III - 3 mie

Kat. IV - 3 miejs

ce

