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„Poznaj swój kraj” Seniorze
Seniorzy z Dziennego Domu Senior
+ w Stanisławce z miejscowości (Stanisławka, Cześniki, Cześniki-Kolonia,
Horyszów Polski, Rozdoły, Kolonia Sitno, Sitno, Stabrów i Kornelówka) uczestniczyli w dniu 24.05.2022r. w wycieczce
na trasie Bolestraszyce - Krasiczyn - Kalwaria Pacławska z kierownikiem placówki Danielem Bergielem i Panią Ireną
Antoszek oraz prowadzącym wycieczkę
Panem dyrektorem Janem Cieplechowiczem.
Pierwszym etapem wycieczki było
arboretum w Bolestraszycach koło
Przemyśla. Jest to jeden z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w naszym
kraju, w którym zgromadzono kilka tysięcy odmian i okazów wielu europejskich i egzotycznych gatunków drzew
i krzewów. Na uwagę zasługują czarne
dęby, ogromne skamieniałe pnie, które
przeleżały pod wodą kilka tysięcy lat.
Z Bolestraszyc udaliśmy się do pobliskiego Krasiczyna siedziby rodu
Krasickich. Zamek, który otacza park
to jedna z najpiękniejszych renesansowych rezydencji w Polsce z czterema
basztami w narożach, wysoką wieżą zegarową i koronkową attykę wieńczącą
mury budowli. Nazwy baszt nawiązują
do ich funkcji. Są to: Boska (w niej kaplica), Królewska (goszczono monarchów), Papieska (goszczono duchow-
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nych), Szlachecka (pozostałych gości).
Rezydencja wyróżnia się zastosowaną
na wielką skalę dekoracją sgraffitową.
Jest to typ dekoracji powstały przez nałożenie na siebie dwóch warstw tynku,
ciemniejszej i jaśniejszej a następnie
wydrapywanie znanych postaci w zewnętrznej warstwie tynku. Jest to największy w Polsce zespół tego typu dekoracji (około 7 tyś m²).
Ostatnim etapem wycieczki była
Kalwaria Pacławska. To najtłumniej
odwiedzany w tej części Polski ośrodek pielgrzymkowy tuż przy granicy
z Ukrainą. Na główne święto Maryjne
(15 sierpnia) do Kalwarii przybywa nawet kilka tysięcy pątników. W świątyni
zwraca uwagę wizerunek Matki Boskiej
uznany za cudowny. Do Kalwarii przywieziono go z Kamieńca Podolskiego
(Ukraina) po zdobyciu twierdzy przez
Turków w 1673 roku. Na uwagę zasługuje również rozsiane po okolicznych
lasach i polach kapliczki Pasyjne w liczbie 41. Większość z nich łączą tzw. dróżki służące do rozpamiętywania Męki Jezusa oraz Matki Boskiej Bolesnej. Cechą
tego miejsca jest niezwykła sprzyjająca
refleksji cisza.
Wycieczce towarzyszyła dobra atmosfera oraz pogoda typowo wycieczkowa, bez upałów.
W pełni zadowolenia wróciliśmy
bezpiecznie do domu.
Jan Cieplechowicz

26 kwietnia 2022 r. na zasłużoną emeryturę przeszedł Pan Stanisław Bohacz, którego życie
zawodowe związane było z pracą „za kółkiem”. Od 2008 r. w Urzędzie Gminy Sitno zatrudniony jako
kierowca autobusu szkolnego.
Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń razem ze współpracownikami podziękowali za dobrą współpracę, złożyli życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, pogody ducha, a także realizacji
swoich pasji i zainteresowań w dalszym codziennym życiu.
By dalszej części „życiowej podróży” towarzyszyło motto życiowe, mówiące o tym, że „najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”.
M. Ternes
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Z obrad Rady Gminy Sitno

Obrady XLI sesji Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 22 kwietnia 2022 r. Na sesji
Radni podjęli następujące uchwały:
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Gminnej Karty Mieszkańca”,
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029.

XLII sesja Rady Gminy odbyła się 20 maja
2022 r. Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022,
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029.
Obrady XLIII sesji Rady Gminy VIII kadencji odbyły się 24 czerwca 2022 r. Na sesji
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Radni podjęli następujące uchwały:
 w sprawie udzielenia wotum zaufania
Wójtowi Gminy Sitno za 2021r.
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno
z wykonania budżetu za 2021 r.
 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029

Wójt z wotum zaufania i absolutorium
W dniu 24 czerwca br. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Sitno. Na sesji Radni zadecydowali
o przyznaniu Wójtowi absolutorium.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Gminy ocenia pracę organu wykonawczego
„Wójta” w zakresie działalności finansowej gminy. Procedurę absolutoryjną poprzedziła debata nad
raportem o stanie gminy i uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta. Dokument ten swoją treścią obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania gminy w 2021 roku. Dzięki niemu również mieszkańcy zyskują co roku okazję, by przyjrzeć się pracy władz samorządowych, przekonać się na jakie
cele są pożytkowane gminne fundusze i co dzięki nim udaje się zrobić.
Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się Rady Gminy do informacji przedstawionych przez
Wójta we wspomnianym dokumencie. Raport został przyjęty bez uwag, a tym samym Wójt Krzysztof Seń otrzymał wotum zaufania.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za 2021 r., jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. i przedstawiła Radzie Gminy Sitno wniosek o udzieleniu Wójtowi absolutorium. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała
wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz wszystkimi opiniami, Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium.
Wójt wyraził słowa wdzięczności wszystkim radnym
i sołtysom, współpracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek oświatowych jak również wszystkim mieszkańcom za
owocną współpracę. Wójt podziękował również za jednogłośne absolutorium, które jak stwierdził jeszcze bardziej
i lepiej motywuje do lepszej i wydajnej pracy na rzecz dalszego rozwoju Gminy Sitno.
Po zrealizowaniu punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Władysław Wydmański zaprosił
obecnych na lustrację terenu gminy Sitno w celu określenia orientacyjnego zakresu potrzeb remontowych
i inwestycyjnych.
Opracował:
Krzysztof Prokopowicz
Wydawca: Gmina Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno
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www.gmina.sitno.pl
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e-mail: ugsitno@sitno.gmina.pl lub cksitno@wp.pl
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„Polski Ład” dla Gminy Sitno 2 edycja
17 czerwca 2022 r. na Rynku Wielkim w Zamościu nastąpiło uroczyste
wręczenie promes II Edycji Polskiego Ładu z rąk Pana Wicepremiera Jacka
Sasina, Pani Poseł Teresy Hałas oraz Pani Poseł Moniki Pawłowskiej.
Gmina Sitno w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych uzyskała dofinansowanie na niżej wymienione zadania:
 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.

„Pod biało-czerwoną”
W ramach akcji pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego „Pod biało-czerwoną”
Gmina Sitno uzyskała dofinansowanie
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.

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”
Gmina Sitno uzyskała dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na realizację zadania pn.
„Przebudowa dróg gminnych
nr 110725L w m. Cześniki - Kolonia, gm. Sitno- etap I”.
Przedmiotem zadania jest
przebudowa dróg gminnych: nr
110725L w zakresie wykonania
nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 2 229,30
m2 wraz z robotami towarzyszącymi tj. robotami pomiarowymi, robotami ziemnymi, warstwą odsączającą z piasku, podbudową – stabilizacją cementową, poboczami ziemnymi
i oznakowaniem pionowym.
Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach zamówienia publicznego jest firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. , Peowiaków 7, 22-400 Zamość.
Całkowita wartość zadania wyniesie 342 946,64 zł przy dofinansowaniu w wysokości
144 786,97 zł.
oprac. Krzysztof Maluga
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Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

Co roku w jednostkach OSP na terenie
naszej gminy odbywają się zebrania sprawozdawcze. W tym roku druhowie spotykali się we wszystkich 10 jednostkach OSP
w styczniu i lutym. Podsumowano na nich
działalność straży w roku 2021. Spotkania
przebiegły zgodnie z przyjętym planem
ustalonym przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sitnie.
Obrady przebiegały w życzliwej atmosferze, charakteryzowały się ożywioną
dyskusją i licznymi propozycjami. W zebraniach uczestniczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sitnie druh Adam
Mazurek, komendant Oddziału Gminnego
druh Henryk Ternes, Sekretarz Oddziału
Gminnego oraz Przewodniczący Rady Gminy Władysław Wydmański oraz Wójt Gminy
Sitno Pan Krzysztof Seń i Sekretarz Gminy
Sitno Pani Agnieszka Grzesiuk. W spotkaniach brali udział lokalni radni i sołtysi.
Ze względu na sytuację pandemiczną
Covid-19 spotkania odbywały się we własnym gronie bez gości z sąsiednich jednostek OSP.
Zebrania trwały średnio trzy godziny,
a dyskusja była rzeczowa, merytorycznie
ukierunkowana na tematy strażackie i sprawy społeczno-gospodarcze swoich miejscowości. W dwóch jednostkach OSP nastąpiły
zmiany w Prezydium Zarządu. W OSP Kolonia Sitno prezesem został druh Eugeniusz
Olkuski, a wiceprezesem / naczelnikiem
druh Seń Mariusz, natomiast w OSP Czołki
skarbnikiem został druh Smyk Waldemar.
Poczęstunek po zebraniach przygotowały jak zwykle nie zastąpione Panie z Kół
Gospodyń Wiejskich za co druhowie dziękowali im wyrażając słowa uznania i wielkiego
szacunku.
Podsumowując rok 2021 to był on
pomyślny dla Gminy Sitno. Zanotowano
łącznie 68 zdarzeń w tym 21 pożarów. Realizowano podobnie jak w latach poprzed-

nich zakup umundurowania i niezbędnego
wyposażenia bojowego oraz sprzętu gaśniczego. Rozpoczęto bądź kontynuowano
remonty, naprawy i konserwacje samochodów strażackich.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
RP w Sitnie druh Adam Mazurek prosił naczelników wszystkich jednostek o utrzymywanie
sprzętu w pełnej gotowości bojowej.
Apelował do kierowców jednostek
o dbanie o sprzęt, pilnowanie terminów badań technicznych zarówno samochodów jak
i sprzętu, który wymaga przeglądów okresowych, dokonywania rozruchów sprzętu mechanicznego: motopompy, pompy szlamowe - pływające, piły spalinowe oraz sprzętu
hydraulicznego.
Ponadto prosił o utrzymanie porządku w garażach strażackich i samochodach
bojowych; o koszenie trawy przy obiektach
należących do OSP i odśnieżanie podjazdów
i dróg dojazdowych do garażów.
Poinformował również o ustawie z dnia
17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach
pożarnych na podstawie której strażakowi
ratownikowi OSP przysługuje świadczenie
ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.
Prawo do tego świadczenia przysługuje
strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie
uczestniczył jako członek OSP w działaniach

ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz
w roku) - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku
kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego
uczestnictwa w działaniach ratowniczych
nie jest wymagane zachowanie ciągłości
wysługi lat w OSP.
Po zakończeniu zebrań we wszystkich
jednostkach OSP w dniu 22 kwietnia 2022
roku odbyło się zebranie sprawozdawcze
Oddziału Gminnego ZOSP RP w miejscowości Czołki. W zebraniu uczestniczył zastępca
Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu
bryg. Andrzej Szozda. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP na czele
z Prezesem Adamem Mazurkiem i komendantem Henrykiem Ternesem oraz przedstawiciele władz administracji publicznej:
Krzysztof Seń - Wójt Gminy Sitno, Agnieszka
Grzesiuk - Sekretarz Urzędu Gminy Sitno,
Władysław Wydmański - Przewodniczący
Rady Gminy w Sitnie. Prezes Adam Mazurek
złożył obszerne, szczegółowe sprawozdanie
z działalności zarządu w roku 2021, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału
Gminnego Związku OSP druh Tomasz Biłant odczytał sprawozdanie z działalności
i zawnioskował o udzielenie absolutorium
zarządowi. Zarządowi Oddziału Gminnego
Związku OSP RP udzielono absolutorium
jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji to:
- projekt ustawy o ustaleniu dodatku do
emerytury dla strażaków OSP,
- włączenie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w roku 2019 jednostki OSP Czołki oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt ratowniczy i bojowy,
- w latach 2016-2020 zrealizowano wiele
zadań mających związek z funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy Sitno.
Podkreślano dobrą współpracę z Radą Gminy Sitno i Wójtem Gminy Sitno.
Oprac. Władysław Wydmański

6

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

Jubileusz 35 – lecia Chóru „Wiarus”
W dniu 28 maja 2022 r. odbył się Jubileusz 35 – lecia Chóru „Wiarus”. Na spotkaniu
obecni byli Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof
Seń, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Grzesiuk, Przewodniczący Rady Gminy Pan Władysław Wydmański, Kierownik Chóru Pani
Maria Smoląg, akompaniator Pan Mirosław
Radliński oraz była kierownik Gminnego
Ośrodka Kultury Pani Halina Martyniuk,
a także członkowie Chóru „Wiarus” i jego
sympatycy. Uczestnicy mieli możliwość
przypomnienia sobie wspólnych koncertów, wyjazdów i wycieczek przedstawionych
w krótkiej prezentacji. Za te 35 lat, a właściwie już 37 lat działalności jubilatom zostały
wręczone okolicznościowe dyplomy, kwiaty
i upominki przez władze naszej Gminy.
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie, wieloletnią
i efektywną pracę oddanie i pasję w upowszechnianie kultury, edukację kulturalną
oraz doskonałą promocję naszej Gminy. Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Początki chóru „Wiarus” sięgają 1985 r.,
kiedy to przy Gminnym Ośrodku Kultury
zaczął swoją działalność pod ówczesną nazwą „Chór pieśni partyzanckiej i żołnierskiej
„Wiarus”. Powstał on z inicjatywy Zarządu
Gminnego Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację.
W początkach istnienia Chór liczył dwunastu członków, a byli to: Eugeniusz Adamiec, Wacław Baj, Ryszard Szuwarski, Julian
Natoniewski, Jan Swacha, Antoni Rutkowski,
Wiktor Łygas, Kazimierz Gazda, Władysław
Grad, Adolf Szubstarski, Adam Wałaszyk, Julian Antoniewski i Jan Wołk.
Od chwili założenia zespołu do dnia dzisiejszego dyrygentem jest Pani Maria Smoląg, akompaniatorem przez 7 lat był Pan Michał Bosak, a od 1992 r. o oprawę muzyczną
dba Pan Mirosław Radliński.
Chór„Wiarus” to wizytówka Gminy Sitno.
Chórzyści prezentowali swój repertuar na
wszystkich uroczystościach patriotyczno - religijnych na terenie gminy Sitno organizowanych przy współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi. W ich udziale powstawały
montaże słowno - muzyczne i koncerty pieśni pasyjnej, Maryjnej oraz kolęd i pastorałek
w kościołach i kaplicach. Koncertami piosenki żołnierskiej i wojskowej uświetniali ważne
uroczystości na terenie powiatu zamojskiego,
obchody świąt i rocznic państwowych, wręczenie sztandarów, odsłonięcie pomników
i tablic pamiątkowych. Chór „Wiarus” w czasie swojej dotychczasowej działalności prezentował swój repertuar pensjonariuszom
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Domów Pomocy Społecznej, tymczasowo
zatrzymanym w Zakładzie Karnym, Szkołom
Specjalnym, Ośrodkom Kultury oraz Jednostkom Wojskowym.
35 – letni okres występów pod kierownictwem Pani Marii Smoląg i akompaniamencie Pana Mirosława Radlińskiego
zaowocował licznymi nagrodami i wyróżnieniami. Oto ważniejsze z nich: zajęcie
I miejsca na Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym w 2002 roku oraz zdobycie srebrnego różańca w 2007 roku, I miejsce
w Powiatowym Konkursie Pieśni Partyzanckiej i Żołnierskiej w Uchaniach w 2004 roku,
a II – go miejsca w 2005 roku.
Ponadto Chór w 2006 roku wyśpiewał
II miejsce w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie, III
miejsce w 2007 roku, a w 2009 roku – wyróżnienie. W 2013 roku zdobył nagrodę w Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Dęblinie oraz nominację do
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego„Warka 2014”. Natomiast w 2014 i 2015
roku zespół uplasował się na II miejscu na
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni – Piosenki
Patriotycznej, Ludowej i Tańca Ludowego
w Pionkach.
Chór śpiewał również Matce Boskiej
Ostrobramskiej w Wilnie. W 2016 roku chórzyści otrzymali wyróżnienie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu
Seniorów „Ars 2016” w Puławach. W 2016 r.
koncertowali na płycie Rynku Wielkiego
w Zamościu z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W kolejnych latach „Wiarus” zawsze był
obecny na Zamojskich Dniach Folkloru,
koncertował w kaplicy szpitala Jana Pawła II
w Zamościu oraz na dożynkach powiatowo
– gminnych .
Obecny skład Chóru „ Wiarus” przedstawia się następująco: Bełech Stanisława, Dadia Danuta, Dumała Ryszard, Gontarz Teresa,
Juś Krystyna, Krzak Halina, Marczuk Barbara,
Martyniuk Halina, Myszka Jolanta, Myszka
Ryszard, Namroży Piłat Małgorzata, Psiuk
Krystyna, Sagata Noga Małgorzata, Samulak Bolesława, Samulak Jan, Seń Winisława,
Skrzypa Halina oraz Smoląg Maria – kierownik chóru, dyrygent Radliński Mirosław
- aranżer i akompaniator.
Kamila Szmidt
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• WIEŚCI Z ŻYCIA SZKÓŁ • WIEŚCI Z ŻYCIA SZKÓŁ •

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEŚNIKACH

Eksperymentowanie kluczem do sukcesu i fajnej zabawy
Uczniowie klasy VII i VIII bardzo dobrze
odnajdują się w roli eksperymentatorów.
Już po raz kolejny wzięli udział w konkursie „DOŚWIADCZ FIZYKI” organizowanym 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, spośród których komisja,
pod przewodnictwem Pani dr Małgorzaty Wiertel – Pracownika Dydaktyki Fizyki
UMCS, wybrała najciekawsze. Sukcesem
pochwalić się może Wiktor Marczak –
uczeń klasy VIII, który wykonując doświadczenie pn. „Model elektroskopu” zakwalifikował się do drugiego etapu i uzyskał
tytuł finalisty IX Edycji Konkursu.
Zdjęcia:
Wiktor Marczak

Nasi uczniowie wzięli również udział
w Konkursie Fizyczno – Chemicznym
„WIELKIE małe DOŚWIADCZENIE” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Jarosławcu. Wśród wielu zgłoszeń do finału
konkursu zakwalifikowali się: Gabriela
Kiecak i Jakub Kiryczuk – uczniowie klasy
VII. Gabrysia wykonała doświadczenie pn.
„Rozszerzalność temperaturowa” a Kuba
eksperyment o nazwie „Lewitująca piłka”.
Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i kreatywnością.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów.
Oprac. Joanna Kułacz

Gminny Konkurs
Piosenki Angielskiej
13 maja 2022 r. odbył się Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej organizowany
przez Szkołę Podstawową w Cześnikach.
Młodzi artyści byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych; klasy I-III oraz klasy
IV-VIII. Warunkiem udziału w konkursie
było przygotowanie dowolnej piosenki
w języku angielskim. Mile widziana była
choreografia, ruch sceniczny oraz kostium.
Uczestnicy konkursu zaskakiwali jury oraz
publiczność nie tylko pięknym wykona-

WWW.GMINA.SITNO.PL

niem piosenek, ale również całą barwną
oprawą, scenografią i strojami. Konkurs
był na wysokim poziomie i bardzo trudno
było wyłonić zwycięzców. Po burzliwych
naradach udało się wybrać najlepszych
z najlepszych.
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2. Miejsce: Agata Łukaszczuk, klasa 2, SP
w Cześnikach
3. Miejsce: Lena Dudarewicz, klasa 3, SP
w Jarosławcu
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6. Miejsce: Gabriela Kiecak, klasa 7, SP
w Cześnikach
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, a uczniowie mieli możliwość nawiązania nowych znajomości. Wygrani otrzymali dyplomy oraz upominki. Serdecznie
gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że
spotkamy się również w przyszłym roku.

I kategoria wiekowa dla klas I-III
1. Miejsce: Judyta Kosz, klasa 2, SP w Jarosławcu

II kategoria wiekowa dla klas IV-VIII
4. Miejsce: Piotr Wilgos, klasa 7, SP w Jarosławcu
5. Miejsce: Lena Bukała, klasa 5, SP w Jarosławcu

Nasze Sukcesy!

Dzień Mamy i Taty w SP w Cześnikach

W dniu 19 maja 2022 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu odbył się Mały
Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe. W trzech kategoriach wiekowych
klasy I - III, IV - VI i VII - VIII wzięło udział 72
recytatorów z całego powiatu zamojskiego. Miło nam oznajmić, że w kategorii klas
VII - VIII, w której brało udział 17 recytatorów nominację do konkursu wojewódzkiego, a zarazem zwycięzcą w tej kategorii
został uczeń naszej szkoły Sebastian Szykuła. Gratulujemy!!! Ucznia do konkursu
przygotowała Pani Renata Wilk. Sebastian
zaprezentował wiersz „Dyrektor i pomnik”.
Warto dodać, że mieliśmy jeszcze sześciu uczestników w konkursie: Agatę Łukaszczuk z kl. II, Gabrielę Kulpę z klasy III,
Szczepana Hermsa z kl. IV, Huberta Kulpę
z kl. VI, Martynę Budę z kl. VII i Artura Szykułę z kl. VII, którzy również pięknie zaprezentowali się na scenie Młodzieżowego
Domu Kultury i godnie reprezentowali
naszą szkołę. Jeszcze raz gratulujemy sukcesu!

Dzień Mamy i Taty jest jednym z najpiękniejszych świąt w roku, pełnym miłych życzeń i kwiatów, będących wyrazem miłości i szacunku dla rodziców. My
także postanowiliśmy w szczególny sposób uczcić to święto, dlatego też 31 maja
w naszej szkole odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Mamy i Taty. W tym wyjątkowym dniu dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały bogaty program
artystyczny: wiersze, piosenki i tańce. Nasi
uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, pokonali tremę, by zadowolić tak

oprac. Monika Stąsiek

ważną dla siebie publiczność. W ten sposób dzieci chciały wyrazić rodzicom swoją miłość, i wdzięczność za troskę o nich.
Były też oczywiście najserdeczniejsze
życzenia i własnoręcznie wykonane upominki. Rodzice podczas uroczystości nie
kryli wzruszeń, a piękne występy dzieci
nagrodzili brawami i uśmiechem. Całość
spotkania zwieńczył słodki poczęstunek.
Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej
atmosferze i na pewno na długo zapadnie
w pamięci dzieci i rodziców.
Oprac. Elżbieta Cieślak
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Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Cześnikach
W sobotę 11 czerwca w naszej szkole
zapanowała radosna atmosfera zabawy.
Tego właśnie dnia odbył się kolejny już
Festyn Rodzinny. Bogaty program festynu
oraz wspomnienie ubiegłorocznej imprezy sprawiło, że szkoła oraz boisko wypełniły się tłumem ludzi.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji.
Zacznijmy od tej niecodziennej, jaką były
dmuchane zamki, które sprawiły dzieciom
największą frajdę. Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyło się również
malowanie twarzy i bańki mydlane. Był też
mecz piłki nożnej oraz wiele emocjonujących konkurencji sportowych.
Na scenie odbyły się pokazy wokalne,
teatralne i taneczne. Uczniowie w roli aktorów zaprezentowali się w przedstawieniu „Wszystkie smoki o tym wiedzą”.
Wsparciem dla podniebienia były domowe wypieki, owoce okraszone czekoladą z fontanny i napoje, częstowano także
watą cukrową i lodami. Bezpłatnie można
było posilić się kiełbaską z grilla, bigosem
i tradycyjną kanapką z domowym smalcem i ogórkiem.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
organizacji festynu. Wsparcia naszemu
przedsięwzięciu udzielili:
• Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń
• Adam Sułek i firma „Szkółka drzewek
owocowych”
• Zdzisław Skóra
• Bogdan Auguściński
• Halina i Krzysztof Lipiec
Dziękujemy wszystkim mamom, babciom, ciociom, które upiekły przepyszne

ciasta i oczywiście Wam - gościom, którzy
przybyliście na nasz festyn.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się na
kolejnym festynie. Do zobaczenia.
oprac. Renata Wilk

SZKOŁA PODSTAWOWA W HORYSZOWIE POLSKIM
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Horyszowie Polskim
Szkoła Podstawowa w Horyszowie Polskim nosi imię Stanisławy Baj, dlatego też
8 maja, właśnie w dniu imienin Stanisławy
– obchodzony jest Dzień Patrona.
W tym roku miał on wymiar szczególny, gdyż po raz pierwszy od dwóch lat,
uczniowie mogli w należyty sposób uczcić
swoją Patronkę.
8 maja cała społeczność szkolna
uczestniczyła w Mszy Św., w której udział
wzięli: Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy
administracyjni, uczniowie, rodzice oraz
mieszkańcy, dla których zarówno szkoła
w Horyszowie, jak i pamięć o pani Stanisławie jest niezwykle istotna. Natomiast
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9 maja odbył się uroczysty apel, podczas
którego uczniowie przedstawili krótką
część artystyczną, do czego uczniowie tutejszej szkoły przygotowali się w sposób
szczególny.
Z pewnością wynika to z faktu, że
pani Stanisława Baj zapisała się w pamięci tych, którzy spotkali ją na swojej
drodze – jako osoba niezwykle sympatyczna, oddana swojemu powołaniu,
zawsze gotowa do pomocy innym. To
właśnie pani Stanisława wraz ze swoim mężem Wacławem – przez wiele lat
pracowali w murach tej szkoły, starając się, aby przyszłe pokolenia mogły
kształcić się właśnie tu – w rodzimej
miejscowości. Trud ten był i jest kontynuowany nadal, dzięki ogromnemu wysiłkowi Dyrekcji, nauczycieli, uczniów
oraz wszystkich pracowników szkoły.
Warto podkreślić, że dziś, dzięki pracy i poświęceniu kolejnych pokoleń –

szkoła w Horyszowie Polskim jest nie
tylko wspaniale wyposażoną placówką oświatową, lecz przede wszystkim
kształci młodych ludzi, którzy niemal
w każdej dziedzinie osiągają sukcesy
oraz bardzo dobre wyniki w nauce.

Z tego też względu tak ważną uroczystością jest Dzień Patrona Szkoły, podczas
którego uczniowie mogą uczcić pamięć
tak wspaniałej osoby, która przyczyniła się
do budowania szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU

MAMA, TATA
najpiękniejsze
słowa świata…

Dla małego człowieka Rodzice, to najważniejsze osoby w jego życiu. Mama i Tata,
to pierwsze wypowiedziane słowa, które
są synonimem miłości, szczęścia i ciepła
rodzinnego. Dlatego w Oddziałach Przedszkolnych w Jarosławcu Panie Nauczycielki
pomagają dzieciom wyrazić ich miłość do
Rodziców organizując Dzień Mamy i Taty.
Z tej właśnie okazji przedszkolaki zaprezentowały swoim kochanym Rodzicom piękną
część artystyczną, w której przeplatały się
wiersze, tańce i piosenki. Potem wspólnie
z Rodzicami spędzili czas przy słodkim
poczęstunku. Część rodziców brała udział
w warsztatach plastycznych, inni świetnie
się bawili na pikniku na świeżym powietrzu, gdzie mogli wspólnie biwakować
i grillować kiełbaski. Właśnie takich spotkań
bardzo wszystkim brakowało. Na koniec
rodzice zostali obdarowani całusami i upominkami wykonanymi przez ich pociechy.
Atmosfera panująca tego dnia w naszym
przedszkolu była niezwykle rodzinna.
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DZIEŃ
ŻYWA FLAGA
wraz z nauczycielami ze
JĘZYKÓW OBCYCH SzkołyUczniowie
Podstawowej im. Marii Dąbrow-

Obchodziliśmy w naszej szkole 8 kwietnia 2022 r. Dzień ten był doskonałą okazją
do promowania nauki języków obcych, ukazania różnorodności językowej i kulturowej
poszczególnych narodów oraz kształtowania postawy zrozumienia i tolerancji. Klasa
VII b przygotowała dekorację sali oraz potrawy charakterystyczne dla Australii.

skiej w Jarosławcu udowodnili, że symbole narodowe są głęboko zakorzenione

WWW.GMINA.SITNO.PL

w ich świadomości i tradycji. Efektem tego
było utworzenie flagi Polski ze społeczności uczniowskiej ubranej w białe i czerwone stroje. Zarejestrowaliśmy to zdarzenie
tworząc piękną, historyczną kartę dla SP
w Jarosławcu, w formie zdjęć oraz filmu.

22 Kwietnia 2022 r.
ŚWIATOWY
DZIEŃ ZIEMI
Tegoroczny temat Dnia Ziemi brzmi
„Inwestuj w naszą planetę”. W tym dniu na
całym świecie odbywają się uroczystości,
imprezy i spotkania, mające na celu promocję postaw proekologicznych.
Uczniowie naszej szkoły z klas Va, VII
a,VII b i VIII b wraz z wychowawcami zorganizowali happening, którego celem
było zwrócenie szczególnej uwagi na
promowanie postaw proekologicznych
w społeczeństwie lokalnym, budowanie świadomości dotyczącej wspólnego
kształtowania przyszłości planety oraz
przypominanie o:
• właściwym segregowaniu śmieci

• sadzeniu drzew
• oszczędzaniu wody
oraz innych formach wpływających bezpośrednio na kondycję Ziemi.

82 DYWIZJA POWIETRZNODESANTOWA USA
W ramach obchodów Dnia Języków Obcych gościliśmy żołnierzy z 82 Dywizji Powietrznodesantowej
USA. Wizyta żołnierzy wzbudziła wiele pozytywnych
emocji wśród uczniów. Mieli oni możliwość rozwijania umiejętności językowych poprzez komunikację
z native speakerami. Uczniowie zadawali pytania dotyczące służby w armii, stopni wojskowych poszczególnych żołnierzy. Poza tym pytali skąd pochodzą,
ile mają lat, jakie miejsca odwiedzili w Polsce i czym
im się tutaj podoba. Padały pytania o ulubione potrawy i czy smakuje im polska kuchnia, a żołnierze
chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.
Uczniowie klasy VII b wraz z rodzicami przygotowali
dla żołnierzy koszyk specjałów roztoczańskich oraz
domowy pieczony chleb.
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Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w imprezie plenerowej „Radość z dawania 2022”, która odbyła się
w przeddzień Dnia Dziecka w parku przy
Hospicjum Santa Galla. Impreza została
zorganizowana jako podziękowanie dla
wolontariuszy ze szkół i przedszkoli zaangażowanych w całoroczną kampanię Pola
nadziei. Na uczestników imprezy czekały
liczne atrakcje w postaci gier i zabaw, wesołego miasteczka oraz tzw. „dmuchańców”. Po oficjalnym powitaniu z udziałem
Wójta Gminy Łabunie nastąpił czas zabaw
i różnych atrakcji prowadzonych przez cudowną animatorkę Marzenę. Nie zabrakło
słodkiego poczęstunku przygotowanego
przez panie z KGW w Łabuńkach Pierwszych, oraz kiełbasek z grilla i lodów. Wszyscy uczestnicy radośnie spędzili czas integrując się przy wspólnej zabawie.
Serdecznie dziękujemy Hospicjum
Santa Galla za wspaniałą imprezę.
SKC działające przy Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu
otrzymało od Caritas Diecezjalnej 45 Pudełek Szczęścia wraz z produktami spożywczymi i upominkami dla dzieci. 31
maja i 1 czerwca wolontariusze SKC kompletowali Pudełka szczęścia zapełniając je
różnorodnymi „skarbami”. Następnie pudełka te zostały rozdysponowane wśród
potrzebujących dzieciaków zarówno
z polskich jak i ukraińskich rodzin. Radości
nie było końca, dzieci były bardzo szczęśliwe. Pudełka szczęścia okazały się miłą
niespodzianką na Dzień Dziecka. Rodzice
również byli miłe zaskoczeni i bardzo serdecznie dziękowali za ten piękny gest dobroci ze strony Caritas.

10 czerwca obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Pustej Klasy
Uczniowie z klas I-VIII przy pomocy
innych nauczycieli na terenach zielonych
zorganizowali śniadanie na trawie.
Inicjatywa ta udowodni, że przebywanie w przyrodzie jest przyjemne
i konieczne dla zdrowia psychicznego
i fizycznego ale także, że w przyrodzie
można się wspaniale uczyć nie tylko

przyrody, biologii i geografii, ale także
fizyki, muzyki, plastyki, polskiego, języków obcych. Wychodzenie w teren to nie
„marnowanie czasu”, ale jeden ze sposobów uczenia się. Tak, w terenie z powodzeniem można realizować podstawę
programową, nabywać kompetencje kluczowe, rozwijać się.
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NAGRODY DLA UCZNIÓW W MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE CZYTELNICZYM
11 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej
w Sitnie odbył się Międzyszkolny Konkurs
Czytelniczy „Szlakiem Naszych Lektur”.
Uczniowie, rozwiązując test, musieli wykazać się doskonałą znajomością wskazanej w regulaminie lektury obowiązkowej
(„Mikołajek”, „Opowieści z Narnii”, „Lew,
Czarownica i stara szafa”, „Hobbit, czyli tam
i z powrotem”, „Balladyna”, „Zemsta”) oraz
umiejętnością pięknego czytania wylosowanego fragmentu książki. Zaangażowanie dzieci przyniosło efekt w postaci licznych nagród w następujących kategoriach
wiekowych:
klasy IV
1 miejsce – Zuzanna Nowosad
2 miejsce – Oskar Ożóg
klasy V
1 miejsce – Michał Kiełczewski
2 miejsce – Dominik Jopek

3 miejsce –Jakub Kość
klasy VI
2 miejsce – Marta Hornowska
3 miejsce – Daniel Szarafin
klasy VII
3 miejsce –Aleksandra Hawryluk

Praca z lekturą nie musi być nudna!

Konkurs Języka
Angielskiego
W dniu 29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Jarosławcu przeprowadzono
Gminny Konkurs Języka Angielskiego, skierowany do uczniów szkół podstawowych
gminy Sitno. Jego celem było promowanie
nauki języka angielskiego oraz nawiązywanie współpracy ze szkołami w regionie.
W etapie finałowym udział wzięło 14
uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Uczniowie prezentowali wysoki po-

klasy VIII
1 miejsce – Laura Hornowska
2 miejsce – Maja Nowosad
Serdecznie gratulujemy i życzymy
twórczego rozwijania pasji czytelniczych.

Przekonali się o tym uczniowie klasy
V b, którzy w ramach omawiania lektury
na języku polskim pt. „Tajemniczy ogród”,
przygotowali gry dydaktyczne związane
z treścią książki.
Piątoklasiści tworzyli plansze, układali
instrukcje i pytania do tekstu, wykazując
się przy tym wielką pomysłowością i zaangażowaniem. Rozwijali przy tym swoją
spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć.
Duże emocje towarzyszyły dzieciom podczas gry w „Tajemniczy ogród”, ponieważ
każdy uczestnik chciał zdobyć jak największą liczbę punktów.
Taki sposób poznawania lektury dostarczył dzieciom wielu przyjemnych doznań, które budzą pozytywną motywację
do nauki.
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ziom znajomości języka angielskiego.
I miejsce w kategorii klas II –III zdobyła
Lena Dudarewicz ze Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu. W kategorii klas IV –VI najlepszy wynik osiągnął Krystian Miszczuk
ze Szkoły Podstawowej w Sitnie. Natomiast
w kategorii klas najstarszych (VII –VIII)
I miejsce zdobyła Aleksandra Hawryluk ze
Szkoły Podstawowej w Jarosławcu .

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
oraz życzymy dalszych sukcesów. Przyznane wyróżnienia są dowodem na sumienną
i pilną pracę oraz niezwykłe umiejętności
naszych zwycięzców, które świadczą o posiadaniu szerokiej wiedzy i zdolności językowych.
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy
oraz pyszne słodkości. Natomiast zdobyw-

cy pierwszych miejsc otrzymali nagrody
rzeczowe m.in. słuchawki bezprzewodowe,
power bank oraz opaskę smartwatch.
Sponsorem wszystkich nagród był Wójt
Gminy Sitno - Pan Krzysztof Seń.
Jako organizatorzy konkursu dziękujemy za ufundowanie nagród.
Dziękujemy wszystkim uczniom za
udział w konkursie.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONII SITNO

PODWÓJNY SUKCES JAKUBA!
I miejsce w Gminnym Konkursie Fizyczno - Chemicznym
W dniu 10 maja br. w Szkole Podstawowej w Jarosławcu odbył się drugi etap
Gminnego Konkursu Fizyczno – Chemicznego „WIELKIE małe DOŚWIADCZENIE”.
Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra
Łapa i Jakub Sołodziński. Uczniowie przed
komisją konkursową zaprezentowali przygotowane przez siebie doświadczenia
dbając o sposób wykonania, język prezentacji i zasób wiedzy. Jakub Sołodziński
przygotował doświadczenie dotyczące
badania oporu elektrycznego, za które
otrzymał I miejsce.
V miejsce w konkursie „DOŚWIADCZ
FIZYKI”
Już po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we
współpracy z Pracownią Dydaktyki Fizyki

Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie zorganizowała konkurs „DOŚWIADCZ FIZYKI”.
W tym roku do konkursu zgłoszono 36
doświadczeń, a do finału zakwalifikowano
16 najciekawszych. Jakub Sołodziński zaprezentował doświadczenie pod tytułem
„Natężenie prądu kontra opór elektryczny
przewodnika”, za które otrzymał V miejsce.
Zdjęcie:
Jakub Sołodziński konkurs doświadcz fizyki

Gratulujemy Jakubowi i życzymy dalszych sukcesów !!!
Oprac. Joanna Kułacz
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SITNIE

Dla Naszych Rodzin

26 maja 2022 r. obchodziliśmy
w przedszkolu „Dzień Mamy i Taty”.
Wszystkie grupy przygotowały występy
dla swoich ukochanych rodziców. Były to
wiersze, piosenki, układy taneczne oraz
inscenizacja pt. „Czerwony kapturek”. Następnie dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie przygotowane upominki. Zasiedliśmy do wspólnego stołu ze słodkościami
przygotowanymi przez naszych rodziców.
Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami
w tym pięknym dniu!
Został także przeprowadzony Konkurs
Plastyczny „Moja Rodzina”.
Gratulujemy wspaniałych realizacji tematu.
Na uwagę zasługuje pomysłowość
i oryginalność, a także estetyka wykonanych prac.
Spośród zgłoszonych 45 prac Komisja
konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:
Kategoria A (3- 4 Latki)
Miejsce I Maja Hrysiak - Przedszkole
Samorządowe w Sitnie
Miejsce II Aleksandra Omańska Przedszkole Samorządowe w Sitnie
Miejsce III Filip Załoga – Oddziały
Przedszkolne przy S. P. w Jarosławcu
Wyróżnienia:
Emilia Klikicka - S. P. W Cześnikach –
Oddział przedszkolny, Lena Wójtowicz Przedszkole Samorządowe w Sitnie, Nathan Dublowski – Oddziały Przedszkolne
przy S. P. w Jarosławcu, Laura Skorupa S.P. W Cześnikach – Oddział przedszkolny
Kategoria B (5 - 6 Latki)
Miejsce I Zuzanna Ostrowska - Oddziały Przedszkolne przy S. P. w Jarosławcu
Miejsce II Zuzanna Seregiet - Przedszkole Samorządowe w Sitnie
Miejsce III Teodor Zaremba - S.P.
W Cześnikach – Oddział przedszkolny
Wyróżnienia:
Maja Nowosadowska - S. P. W Cześnikach – Oddział przedszkolny, Zosia Sobczuk - Przedszkole Samorządowe w Sitnie, Oliwier Kołodziejczuk – Przedszkole
Samorządowe w Sitnie, Amelia Markiewicz - Przedszkole Samorządowe w Sitnie.
Wychowawczynie

1 czerwca świętowaliśmy „Dzień Dziecka”
Na dzieci czekało wiele atrakcji: zamki dmuchane, maskotka, bańki mydlane, wata cukrowa oraz słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Dzień był bardzo udany!
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Wycieczki
Dnia 23 maja uczniowie klasy I, IIa i II b
uczestniczyli w wycieczce do Farmy Iluzji
w Mościskach. Na miejscu czekała na dzieci
moc atrakcji: wycieczka z przewodnikiem,
zabawy na placu zabaw, latająca chata tajemnic, pokój Amesa, zakręcony domek, labirynt luster, pływanie tratwami, zjeżdżanie
na mini tyrolce, tunel zapomnienia, niekończąca się studnia, karuzela i kolejka.
25 maja odbyła się wycieczka do Bałtowa – krainy dinozaurów. Uczestniczyli
w niej uczniowie klas 3 i 4. Uczniowie zwiedzili Jura Park, prehistoryczne Oceanarium,
w którym dzięki nowoczesnej technologii
dowiedzieli się, jak wyglądało podwodne
życie miliony lat temu. Podróżowali amerykańskim schoolbusem przez rozległe tereny bałtowskiego Zwierzyńca, zwiedzili Park
Miniatur i Wioskę Czarownic.

Międzynarodowy
Konkurs
Matematyczny
KANGUR
Konkurs, który gromadzi w wielu krajach świata dzieci i młodzież w różnym
wieku proponując im rozwiązywanie testów matematycznych w jednej z sześciu
grup wiekowych. Uczestnicy konkursu
we wszystkich krajach otrzymują te same
zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Uczniowie naszej szkoły również
przystąpili do konkursu. Dwóch uczniów
otrzymało wyróżnienie. Gratulujemy!
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Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sitno
Za nami II już w tym roku edycja Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sitno. Ponad 50 zawodników stoczyło zaciętą walkę
o miejsce na podium i oczywiście o rzeczony puchar. Turniej rozegrał się w niedzielne popołudnie tj. 5 czerwca br., w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu. Uczestnicy z całej gminy przystąpili do rywalizacji w poszczególnych kategoriach. Celem imprezy była promocja
tenisa stołowego jako dziedziny sportu, jak również formy spędzania wolnego czasu oraz promocja zdrowego stylu życia. Koordynatorami,
a także sędziami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły w Jarosławcu. W trwających blisko 3 godziny rozgrywkach udało
się wyłonić następujących zwycięzców:

OPEN MĘŻCZYŹNI
1.

Romanowska Lena
(to nie pomyłka)
2.
Dadia Wojciech
3.
Gil Piotr
4.
Jankowski Krystian
5-6
Makowski Paweł
Rękas Marian
7-8
Dąbkowski Łukasz
Seń Jakub
9-12 Zawada Jerzy
Marczuk Jakub
Borowiec Kacper
Denkiewicz Ireneusz
13-16 Kosior Łukasz
Olkuski Klaudiusz
Romanowski Krzysztof
Kulpa Rafał

VII-VIII CHŁOPCY
1.
2.
3.
4.
5-6
7-8
9-13

Bondyra Krystian
Seń Bartłomiej
Surmacz Krzysztof
Dadia Kacper
Bartoń Przemysław
Zawada Bartłomiej
Dziewulski Patryk
Oszmaniec Igor
Pikuta Damian
Tukiendorf Grzegorz
Najman Michał
Palikot Bartosz
Harczuk Krystian

IV – VI CHŁOPCY
1
2
3
4
5-6
7-8
9-12

Mulawa Tomasz
Łukaszczuk Rafał
Kość Jakub
Długosz Mikołaj
Proć Michał
Dadia Adam
Pikuta Kacper
Dudek Jakub
Sołoducha Jakub
Szynkarczuk Ksawery
Hucz Mateusz
Wiśniewski Wiktor
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I-III CHŁOPCY
1
2
3
4
5

Góźdź Paweł
Rodź Łukasz
Blaszka Kacper
Kiryczyk Wojciech
Zawiślak Tomasz

VII-VIII DZIEWCZĘTA
1
2
3
4
5-6
7-8
9-10

Łazorczyk Zuzanna
Szurma Malwina
Mulawa Aleksandra
Bohacz Julia
Szachnowska Martyna
Wójtowicz Amelia
Danilewicz Kinga
Królikowska Natalia
Ładnowska Maja
Łukaszczuk Oliwia

IV – VI DZIEWCZĘTA
1
2
3
4
5-6
7-8

Kowalska Julia
Rodź Aleksandra
Jakubiak Angelika
Kiecak Zuzanna
Kułacz Natalia
Helman Ewa
Gąsior Zofia
Stankiewicz Zuzanna

I-III DZIEWCZĘTA
1.
2.
3.
4.

Dadia Anna
Jankowska Maja
Palikot Wiktoria
Długosz Lena

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe upominki, a najlepsi gracze również
puchary i statuetki, które wręczyli: Wójt
Gminy Sitno, Pan Krzysztof Seń oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jarosławcu,
Pani Katarzyna Skrzypek, której jednocześnie dziękujemy za udostępnienie i przygotowanie sali gimnastycznej. Sponsorami nagród był Wójt Gminy Sitno oraz GKS
Potok Sitno.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE
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KULTURA W PIGUŁCE
Wiosna, wiosna …

Akcja „Żonkile”

Dzięki zerowiakom ze Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim do filii bibliotecznej zawitała wiosna.
Dzieci, po wysłuchaniu kilku wierszy o wiosennej tematyce, wspólnie stworzyły piękny,
kolorowy plakat Pani Wiosny, który chwilę
później już ozdabiał biblioteczną gazetkę.

Z okazji 79. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim nasze biblioteki
włączyły się do akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile”, organizowanej pod patronatem Muzeum Polin w Warszawie.
W dniach 20-21 kwietnia dzieci i młodzież
z naszych szkół w ramach akcji „Żonkile”
zapoznały się z fragmentem książki pt. „Listy w butelce” Anny Czerwińskiej – Rydel
przedstawiającej wojenny dramat Żydów.
Następnie uczniowie wykonali papierowe
żonkile – symbol pamięci i szacunku tego
wydarzenia. Dziękujemy za przyłączenie
się do akcji klasie II Szkoły Podstawowej
w Cześnikach, klasie III Szkoły Podstawowej w Horyszowie Polskim oraz klasie VI
Szkoły Podstawowej w Sitnie.

Dzień Książki
dla dzieci
2 kwietnia, w rocznicę urodzin H.Ch.
Andersena, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji na
specjalną lekcję biblioteczną zaprosiliśmy
uczniów klasy I, II i III ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Popławskiej w Sitnie wraz
z opiekunami. Najpierw dzieci wysłuchały
bajki „Calineczka”, po czym celująco odpowiadały na wszystkie pytania z quizu
o bohaterach ulubionych książek. Następnie przyszedł czas na bajkowe kalambury.
Drużyna, która odgadła najwięcej tytułów
pokazywanych bajek otrzymała symboliczne nagrody.

Światowy Dzień
Książki i Praw
Autorskich

23 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Książki i Praw Autorskich, święto
wszystkich czytelników i miłośników książek. Data ta została wybrana dla uczczenia
pamięci zmarłych tego właśnie dnia Williama Szekspira oraz Miguela de Cervantesa.
Kojarzona jest również z hucznie obchodzonym w Katalonii świętem św. Jerzego.
Zgodnie z długą tradycją, 23 kwietnia
mężczyźni obdarowują kobiety czerwonymi różami, symbolizującymi krew zabitego przez św. Jerzego smoka. Kobiety
natomiast odwdzięczają się upominkami
w postaci książek. Dlatego też każdy dorosły czytelnik odwiedzający w tym dniu nasze biblioteki, otrzymał piękną czerwoną
różę, dzieci natomiast – słodki upominek.

WWW.GMINA.SITNO.PL

„Witaj majowa
jutrzenko”

Przygotowania do Majowych Świąt
Narodowych rozpoczęliśmy z klasą III i VI
ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno.
Dzieci zapoznały się z naszą biblioteką, po
czym wspólnie przeczytaliśmy Legendę
o Lechu, Czechu i Rusie oraz kilka patriotycznych wierszy. Następnie wykonaliśmy
biało - czerwone kotyliony wyrażające szacunek i przynależność do narodu.
Patriotyczne lekcje biblioteczne przeprowadziliśmy także w filiach w Horyszowie Polskim i Cześnikach. Wspólnie
z uczniami II klasy Szkoły Podstawowej
w Horyszowie Polskim przeczytaliśmy
wiersze o naszej ojczyźnie. Następnie
dzieci wykonały plakat o symbolach narodowych.
W filii bibliotecznej w Cześnikach
natomiast uczniowie klasy VI odbyli pogadankę o symbolach narodowych i podzielili się ciekawostkami na ich temat.
Podczas wizyty powstały również piękne
kotyliony w narodowych barwach, które
były patriotycznym akcentem podczas
Święta Konstytucji 3 Maja.
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Serduszko dla Mam
25 maja w przededniu święta Mam
w filii bibliotecznej w Cześnikach odbyły się rodzinne warsztaty plastyczne pod
hasłem „Serduszko dla mamy”. W miłej
atmosferze, przy kawie i słodkim poczęstunku najmłodsi uczestnicy z niewielką
i naprawdę symboliczną pomocą swoich
mam wykonali przepiękne papierowe serca z kolorowych kartonów i wstążek. Spod
rąk dorosłych wyszły natomiast kompozycje kwiatowe, którymi następnego dnia
obdarowali swoje mamy. Dziękujemy naszym czytelnikom za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez filię biblioteczną w Cześnikach.
oprac. Iwona Bednarska-Dec

„Czwartki
z przedszkolakami”

W kwietniu Cetrum Kultury z Biblioteką w Sitnie rozpoczęło cykl zajęć czytelniczych dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Sitnie w ramach
ich projektu pt. „Opowiem Wam o Polsce” i „Misiowy Bajarz”. W niemalże każdy
czwartek odbywały się tematyczne lekcje
biblioteczne, na których spotykaliśmy się
ze wszystkimi grupami przedszkolnymi
z Sitna. Wspólnie obchodziliśmy Dzień
Ziemi, święta majowe, Dzień Strażaka.
Mieliśmy także zajęcia o piknikach oraz
zbliżających się wakacjach. Na każdą z lekcji przygotowaliśmy pasującą tematycznie
książeczkę oraz quizy i zagadki, które dzieci bardzo chętnie rozwiązywały. Dziękujemy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Sitnie
za zaproszenie do udziału w projekcie.
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„Dzień Dziecka
w Muzeum”

4 czerwca w Muzeum Pożarnictwa
w Cześnikach świętowaliśmy Dzień Dziecka. We współpracy z Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie udało się zorganizować
chwile rozrywki i zabawy dla najmłodszych, a także pomimo niesprzyjającej
pogody z pomocą Pana Darka udało się
upiec kiełbaski. Spotkanie rozpoczęło się
występem naszego kółka teatralnego.
Obejrzeliśmy młodych artystów w przedstawieniu pt. „Wszystkie smoki o tym wiedzą”, a następnie wysłuchaliśmy wierszy,
które nasza młodzież recytowała podczas
konkursu w Zamojskim Domu Kultury.
Przez padający deszcz nie mogliśmy zrealizować wszystkich zaplanowanych zabaw i gier na świeżym powietrzu, jednak
dzięki dzieciom i zaangażowaniu rodziców
udało się urządzić świetną rozrywkę w sali.
Był oczywiście Twister, chusta animacyjna, zabawy z hula hop, malowanie twarzy
oraz taniec do ulubionej muzyki. Oprawę
muzyczną do wszystkich zajęć zapewnił Dj
Filip. W międzyczasie dzieci mogły się posilić upieczonymi kiełbaskami, a także rodzice przymknęli oko na odrobinę słodyczy. W tym dniu odwiedzili nas Wójt Gminy
Sitno pan Krzysztof Seń, przewodniczący
Rady Gminy Pan Władysław Wydmański
oraz Radny Gminy Pan Krzysztof Zwolak
częstując dzieci batonikami i cukierkami.
Sądząc po uśmiechach dzieci wydarzenie
to możemy zaliczyć do udanych.
oprac. Iwona Bednarska -Dec
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Tydzień Bibliotek

„Tydzień Bibliotek„ to ogólnopolska
akcja promowania bibliotek i czytelnictwa organizowana od 2004 roku przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Odbywa się zawsze między 8 a 15 maja.
Hasło tegorocznych obchodów brzmiało „Biblioteka - świat w jednym miejscu”.
Nasze biblioteki jak co roku aktywnie
włączyły się w akcję poprzez organizację w tym czasie lekcji bibliotecznych
dla młodszych czytelników oraz innych
towarzyszących im ciekawych zajęć.
Centrum Kultury w Sitnie odwiedziły
przedszkolaki oraz zerowiaki ze Szkoły
Podstawowej im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim. Dzieci miały możliwość zwiedzenia całego budynku,
a także wysłuchania opowiadania pt.
„Franklin i książka z biblioteki”. Następnie znakomicie odpowiadały na zagadki
związane z bohaterami ich ulubionych
bajek. W nagrodę otrzymały pamiątkową naklejkę związaną z Tygodniem Bibliotek.
W filii bibliotecznej w Horyszowie
Polskim odbył się szereg zajęć plastyczno – sportowych. Uczniowie klas I, II i III
tutejszej szkoły podstawowej wykonali
piękne zakładki do książek. Następnie

wyszliśmy na boisko, by rozegrać emocjonujący mecz w piłkę nożną. Nasze
warsztaty zakończyliśmy rysowaniem
kredą plakatów zapraszających czytelników do biblioteki.
Filię biblioteczną w Cześnikach odwiedziły natomiast zerowiaki. Wspólnie przeczytaliśmy wiersz Jana Huszczy
„Skarga książki” oraz odbyliśmy pogadankę na temat właściwego obchodzenia się
z wypożyczanymi książkami. Następnie
dzieci wykazały się kreatywnością w tworzeniu różnokolorowych zakładek.
Kolejnym z wydarzeń była akcja pod
hasłem „ Biorę książkę w ciemno”. Polegała na tym, że czytelnicy odwiedzający
bibliotekę mogli wybrać nieodpłatnie
książkę, nie znając jej tytułu, sugerując
się jedynie krótkim opisem umieszczonym na szarym papierze, w który zapakowana była owa książka.
Na zakończenie „Tygodnia Bibliotek”
odwiedziliśmy wszystkie szkoły naszej
gminy, aby uczniowie klas VI i VII mogli
sprawdzić swoją wiedzę ze znajomości
lektur. Test wyboru składał się z 20 pytań dotyczących lektur omawianych od
klasy 1. Nasza młodzież musiała sięgnąć
pamięcią kilka lat wstecz. W każdej kla-

sie wyłoniliśmy zwycięzcę z największą
liczbą punktów, a nagrodą były oczywiście ciekawe książki.
Laureatami quizu zostali:
• Martyna Marczak, Martyna Buda
i Maja Lipiec ze Szkoły Podstawowej
w Cześnikach
• Oliwia Hucz, Klaudia Szajnoga ze
Szkoły Podstawowej w Horyszowie
Polskim
• Daniel Szarafin, Piotr Wilgos, Aleksandra Proć, Zuzanna Szwanc i Krystian Harczuk ze Szkoły Podstawowej
w Jarosławcu
• Julia Kowalska, Angelika Jakubiak
i Jakub Sołodziński ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Sitno
• Filip Markiewicz ze Szkoły Podstawowej w Kornelówce
• Mateusz Gładysz, Martyna Szachnowska, Malwina Szurma, Hanna
Kostrubiec i Kacper Sztafij ze Szkoły
Podstawowej w Sitnie
Dziękujemy wszystkim za udział
w „Tygodniu Bibliotek” zarówno tym,
którzy odwiedzili nas w tym czasie, jak
i tym, którzy nas tak serdecznie przyjęli
w swoich szkołach.
Iwona Bednarska-Dec

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO – WIEŚCI GMINNE

WWW.GMINA.SITNO.PL

23

Plenerowa lekcja biblioteczna
Piękna czerwcowa pogoda była idealną okazją do zorganizowania plenerowej
lekcji bibliotecznej. Uczniowie klas 0-III ze
szkoły podstawowej w Cześnikach wzięli
udział w pikniku czytelniczym zainicjowanym przez filię biblioteczną w Cześnikach.
Podczas wyprawy do pobliskiego lasu dzieci
mogły podziwiać piękno otaczającej przyrody, posłuchać śpiewu ptaków oraz pooddychać świeżym powietrzem. Na leśnej
polance posiliły się przyniesionymi przez
siebie smakołykami a następnie odbyło się
głośne czytanie wierszy polskich poetów
min. Fredry, Słowackiego, Jachowicza, Chotomskiej, Beszczyńskiej, Mickiewicza, Krasickiego. Nie mogło też zabraknąć poezji Marii
Konopnickiej, która w tak subtelny sposób
opisuje polską przyrodę. Po przyjemnej lekturze i odpoczynku wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Po uśmiechniętych buziach dzieci można sądzić, że wyprawa byla udana,
chociaż trasa liczyła około 5 km. Dziękujemy
naszym dzielnym piechurom oraz paniom
wychowawczyniom za wytrwałość i miłą atmosferę podczas wyprawy, a w związku ze
zbliżającymi się wakacjami, życzymy wszystkim udanego wypoczynku oraz zapraszamy
do odwiedzania naszych placówek podczas
wakacji.

Dwie godziny dla planety

Światowy Dzień Ochrony Środowiska jedno z najstarszych świąt ekologicznych
W tym roku z inicjatywy Wójta Gminy Sitno dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej
gminy spotkały się 09 czerwca 2022 r. aby
w duchu naszego tegorocznego hasła „Dwie

godziny dla planety” posprzątać naszą najbliższą okolicę i pokazać, że zależy nam na
czystości planety i razem możemy więcej!
Przesłaniem akcji jest czyste środowisko wokół nas - aby to osiągnąć wystarczy
zadbać o otaczające nas tereny.

Jeszcze nigdy środowisko nie potrzebowało naszej pomocy tak bardzo jak teraz. Ponieważ wielkie zmiany
zaczynają się od małych kroków i od
lokalnej społeczności, dlatego naszymi działaniami chcemy zainspirować
w przyszłości także starszych mieszkańców do wyjścia w plener i posprzątania
swojej najbliższej okolicy. Działania te
poszerzając wiedzę o środowisku naturalnym i praktycznych sposobach na
życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju podnoszą świadomość
ekologiczną społeczeństw.
Coraz więcej osób zyskuje wiedzę,
jak szkodliwe jest zaśmiecanie terenów
zielonych, w tym szlaków turystycznych.
Każda pozostawiona na poboczu czy
w zaroślach butelka lub resztki kanapki
to nie tylko negatywne wrażenie estetyczne, ale również realne zagrożenie
dla żyjących dziko zwierząt. Dlatego tak
ważne jest uświadamianie wszystkim, że
nie żyjemy w próżni i każde nasze zachowanie ma wymierne skutki dla środowiska. Potrzebna jest również zachęta i motywacja do działania i tego ostatniego
nie zabrakło podczas tegorocznej akcji
sprzątania.

24

WIEŚCI GMINNE – BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO

Przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas szkół podstawowych zaopatrzeni w worki i rękawice ochronne wraz
z opiekunami wyruszyli sprzątać najbliższe otoczenie swoich szkół. Uczniowie
klas 4 - 8 zabezpieczeni także w rękawice
ochronne i worki na śmieci podejmowali
działania porządkowania bardziej odległych terenów naszej gminy. Odbiorem
zebranych śmieci zajęły się jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po zakończonych pracach dla młodszych uczestników akcji na terenach
szkół czekały rozpalone ogniska z pyszną kiełbaską jak i inne przygotowane

wcześniej atrakcje. Natomiast starsi
uczniowie wraz ze swoimi opiekunami
udali się rowerami i autobusami szkolnymi do Stanisławki. Obok budynku Domu
Seniora przygotowane były dwa wielkie
ogniska. Czekały kiełbaski, przekąski,
a także własnoręcznie pieczone przez
naszych Seniorów ciastka.
Pracownicy Centrum Kultury z Biblioteką chcąc uatrakcyjnić wspólną
integrację zapewnili gry i zabawy. Koordynacją akcji zajął się Referat Oświaty
i Sportu w Sitnie wraz z Panią Sekretarz.
Dzięki sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Zamościu, które zapew-
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niło worki i rękawice ochronne; Wójtowi
Gminy Sitno Krzysztofowi Seń, LGD Ziemia Zamojska za podarowanie gadżetów, cała organizacja akcji powiodła się.
Pogoda także dopisała, dzieci i młodzież
po długiej przerwie spowodowanej pandemią miała okazję spotkać się w plenerze i poznać lub odnowić znajomości
z rówieśnikami z innych szkół.
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
powinien trwać przez cały rok.
Każdy dzień niech będzie dniem ZIEMI!
M. Ternes
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Wycieczka Oświęcim – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska
15 czerwca 54 osobowa grupa udała
się na wycieczkę po Małopolsce. Pierwszym punktem był Oświęcim, gdzie
w Auschwitz – Birkenau niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, obozie zagłady - działającym w latach 1940
– 1945 stopniowo wyniszczano więźniów
i równocześnie dokonywano aktów ludobójstwa. Łącznie zamordowano około
1 mln Żydów i 100 tys. ludności polskiej,
cygańskiej, radzieckiej i innej. Kolejnym
przystankiem były Wadowice, tam wspólnie z przewodnikiem odwiedziliśmy kościół w którym został ochrzczony i był
ministrantem Karol Wojtyła. Zobaczyliśmy
również gdzie urodził się, mieszkał i uczył
się były papież. Każdy uczestnik mógł
spróbować słynnej papieskiej kremówki.
Na zakończenie udaliśmy się do Kalwarii
Zebrzydowskiej, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej- zabytkowy
kościół, część sanktuarium pasyjno – maryjnego położony u podnóża Góry Żar.

„Śmierć to największy smutek dla tych,
którzy nas kochali”

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI
OD NAS
Stróż Stanisław 		
– lat 80, zmarł 30.03.2022 r.,
Pastuszak Andrzej
– lat 59, zmarł 09.04.2022 r.,
Marzec Kazimiera
– lat 81, zmarła 16.04.2022 r.,
Naklicka Janina 		
– lat 84, zmarła 18.04.2022 r.,
Topolska Maria 		
– lat 69, zmarła 30.04.2022 r.,
Starzyński Tadeusz
– lat 50, zmarł 04.05.2022 r.,
Łepak Piotr 		
– lat 64, zmarł 07.05.2022 r.,
Smyk Kazimierz 		
– lat 72, zmarł 15.05.2022 r.,
Szczypa Mieczysław
– lat 85, zmarł 16.05.2022 r.,
Kulczyński Stanisław
– lat 93, zmarł 02.06.2022 r.,
Mazurek Zofia 		
– lat 75, zmarła 03.06.2022 r.,
Bury Bogdan 		
– lat 78, zmarł 09.06.2022 r.,
Łygas Bogusław 		
– lat 58, zmarł 09.06.2022 r.,
Gazda Kamil		
– lat 31, zmarł 10.06.2022 r.,
Ziarkiewicz Bolesław Roman – lat 83, zmarł 24.06.2022 r.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Pani Annie Pyś

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci matki
składają:
Wójt z pracownikami Urzędu Gminy,
Centrum Kultury z Biblioteką
i Gminny Ośrodek 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 mojej Mamy

Śp. Zofii Uryc
składa Anna Pyś z rodziną
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Kapliczki poświęcone Matce Bożej Nieustającej Pomocy
Wjeżdżając do Sitna od strony Horyszowa, mijamy na początku wsi Sitno dwie
kapliczki poświęcone Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Polski krajobraz charakteryzuje się między innymi dużą ilością przydrożnych krzyży i kapliczek, nieraz bardzo
starych ale i zupełnie nowych. Stoją w nich
drewniane figury Chrystusa Frasobliwego,
św. Jana Nepomucena, św. Floriana, czasami innych świętych, stoją też fabrycznie wykonane figury NMP, umieszczane są obrazy,
szczególnie Matki Boskiej. Kapliczki i krzyże
przydrożne można spotkać niemal w każdej miejscowości, przy każdej drodze. Ale te
dwie, o których piszę, szczególnie zwróciły
moją uwagę.
Jedna z nich, jeszcze stojąca, zbudowana prawdopodobnie z piaskowca józefowskiego, w formie prostopadłościanów
zwężających się ku górze, z niewielkimi
wnękami, niewątpliwie postawiona została za carskich czasów przez rodzinę prawdopodobnie wyznania prawosławnego.
Świadczyć o tym może wykonany cyrylicą
wotywny napis, który nadal jest częściowo
widoczny.

wszystkie. Stracili także dotychczasową
opiekę państwa rosyjskiego. Teraz dominującym wyznaniem stał się kościół rzymskokatolicki, pozostałe zaś były tylko tolerowane. W 1938 r. ruszyła zaś akcja burzenia
cerkwi prawosławnych. Cerkwi horyszowskiej nie zburzono, gdyż wcześniej była
zajęta przez kościół, ale cerkiew siteńska
została rozebrana. Natomiast prawosławna
kapliczka, o której piszę, nie została zburzona, ale dokonano jej przekształcenia. Tam,
gdzie była pierwotna inskrypcja w języku
rosyjskim wykuto płycinę, w której umieszczono w drewnianych ramkach za szkłem
ikonę (obraz) Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale obraz ten nie zakrył całego napisu. Pozostałą jego część przedstawiłem
wyżej, a miejsce skute, w którym umieszczono obraz, uwidoczniłem w formie prostokąta. Z zachowanego napisu nie da się,

ПО
Ъ
ЕМ
Ь’
СА
КЪ
И ЖИНА ЕГО
АГНЕШКА.
Obiektów takich z pewnością było bardzo dużo, ponieważ prawosławie było pod
opieką państwa rosyjskiego, katolicyzm zaś
prześladowany. Nie wolno było budować
nowych katolickich, kapliczek, kościołów,
stawiać krzyży a nawet ich remontować.
W 1914 r. wybuchła wojna światowa, zwana później 1 wojną światową. Armia carska w obliczu naporu wojsk przeciwnika
w 1915 r. zaczęła się cofać. Ludność z zaboru rosyjskiego, poddani carscy zmuszani
byli także do wyjazdu. W szczególności dotyczyło to ludności prawosławnej, a także
wszelkiego rodzaju urzędników. Rozpoczął
się tak zwany okres bieżeństwa. Cerkwie,
krzyże, kapliczki prawosławne pozostały
bez opieki nie tylko państwa rosyjskiego,
ale także ludności prawosławnej. Wiele
dotychczasowych cerkwi zostało przejętych przez kościół katolicki, tak jak to było
w Horyszowie Polskim. Po powrocie części prawosławnych z bieżeństwa w swoje
strony rodzinne zastali zmienioną sytuację.
Wiele cerkwi odzyskali z powrotem, ale nie

przynajmniej obecnie, odczytać nazwiska
fundatora. Nie wiadomo czym kierowali
się pierwotni fundatorzy, a czym ci, którzy
zmienili charakter tej kapliczki niszcząc
częściowo napis fundacyjny. Nie wiem też
kiedy w miejscu prawosławnej inskrypcji
umieszczony został obraz MBNP.
Druga drewniana kapliczka konstrukcji
szafkowej, pomalowana na biało, wisiała na
drzewie także na wschodnim krańcu wsi Sitno. Piszę wisiała, bo już nie wisi. Kiedykolwiek
jechałem do Sitna zawsze zwracałem uwagę
na wiszącą kapliczkę. Niestety, w 2022 roku
już jej nie zauważyłem. Ktoś ją zdjął. Tylko
dlaczego? Może dlatego, że była już stara?
Ale przecież ktoś ją powiesił kierując się jakąś
intencją, na pewno była omodlona, być może
przy niej odbywały się nabożeństwa majowe,
bo taki był i nadal jest polski zwyczaj. Gdy było
daleko do kościoła, a po pracach polowych
nie było czasu, a może i siły iść do odległej
świątyni, zbierano się przy krzyżach dawniej
zwanych figurami lub kapliczkach i śpiewano
pieśni maryjne, które daleko niosły się z wie-

czorną rosą. Przy krzyżach i kapliczkach na
końcu wsi żegnano także zmarłych odprowadzanych w kondukcie pogrzebowym na
parafialny cmentarz. Żaden mieszkaniec nie
przeszedł obok kapliczki, jeśli nie przeżegnał się lub nie zdjął czapki, a wielu klękało
przy nich modląc się w indywidualnych intencjach. Dlatego możemy mówić, że stare
krzyże i kapliczki są omodlone przez naszych
przodków i z tego tytułu stanowią szczególną
wartość. Dobrze, że 16 czerwca 2010 r. wykonałem zdjęcia tych kapliczek.
Zastanawiające jest, dlaczego w obu
kapliczkach umieszczono ten sam obraz
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dlaczego
nie umieszczono na przykład obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej
Chełmskiej, lecz akurat obraz Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy? Czyżby ktoś takiej
pomocy w przeszłości oczekiwał? Dzisiaj,
kiedy w Ukrainie toczy się krwawa wojna,
kiedy ta wojna może się przenieść także do
naszego kraju, taka nieostająca pomoc jest
szczególnie potrzebna.
Tutaj warto napisać kilka słów o samym obrazie. Oba obrazy znajdujące się
w kapliczkach nie są oryginałami, są to tak
zwane oleodruki, modne w XIX i w I poł. XX
w., szczególnie w domach mieszczańskich
i wiejskich. Oryginały zwykle były bardzo
drogie. Mogli sobie pozwolić na takie obrazy magnaci, bogaci przemysłowcy, czy
nawet mieszczanie, ale już chłopi, rzemieślnicy, czy nawet biedniejsi mieszczanie nie
mogli nawet marzyć o oryginałach. Dlatego
oryginalne obrazy kopiowano i wykonywano o wiele tańsze tak zwane oleodruki. Oleodruk to reprodukcja naśladująca oryginalny obraz olejny, wykonany na papierze
lub innym materiale w technice oleografii
lub chromolitografii. Przedstawiały jednak
niewielką wartością artystyczną, stąd określenie „oleodruk” w mowie potocznej często kojarzone jest z kiczem. W przypadku
obrazów wykonanych techniką oleodruku
umieszczonych w kapliczkach mówimy
jednak nie o ich wartości artystycznej, lecz
o wymiarze religijno - duchowym.
Tutaj także warto napisać kilka słów
o samym obrazie Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Szeroko o nim piszą o. o. CssR1 dr
1

CssR to skrót od nazwy zakonu: redemptoryści,
Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, Congregatio Sanctissimi Redemptoris. Jest to męskie
zgromadzenie zakonne o charakterze apostolskim, założone 1732 w Scala koło Neapolu przez
św. Alfonsa Marię Liguoriego, zatwierdzone 1749
przez Stolicę Apostolską. Główny cel to posługa
religijna wśród warstw najniższych, m.in. przez
misje ludowe i rekolekcje.
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Marek Kotyński i Andrzej Makowski. Okazuje się, że tak naprawdę nie znamy ani
malarza, który ten obraz namalował, ani
daty, ani też miejsca jego powstania.. Niektórzy przypuszczają, że obraz namalował
S. Lazzaro, natomiast inni twierdzą że namalował go sam święty Łukasz. Jedni twierdzą, że obraz powstał w Bizancjum, inni,
że w klasztorze Hilmadar na świętej górze
Athos gdyż jest w typie Hodogetrii2. Tradycja mówi, że ikona Matki Boże Nieustającej
Pomocy odegrała ogromną rolę na Krecie,
gdy po wypędzeniu stąd muzułmanów
w 966 r. rozpoczęła się rechrystianizacja
wyspy. Ikona ta była bardzo rozpowszechniona w średniowieczu na terenach greckich, serbskich oraz na Rusi, gdzie dominował kościół wschodni. Ziemia chełmska,
w skład której wchodził Zamość, Sitno, był
częścią województwa ruskiego. na terenie
którego obok siebie funkcjonowały kościoły wschodni i zachodni.
W XV w. pewien włoski kupiec przywiózł ikonę do Rzymu, wcześniej wykradając ją z kościoła na Krecie. Po kilku
latach, leżąc już na łożu śmierci, poprosił
o przekazanie ikony do jakiegoś kościoła.
Ostatecznie obraz umieszczono w kościele
św. Mateusza, znajdującego się pomiędzy
dwiema wielkimi i sławnymi bazylikami:
św. Jana na Lateranie i Santa Maria Maggiore. Już wtedys obraz ten otrzymał tytuł
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczyste wprowadzenie obrazu do kościoła
św. Mateusza w Rzymie, będącego pod
opieką augustianów, odbyło się 27 marca
1499 roku. Po zajęciu miasta przez wojska
napoleońskie w 1798 r. kościół ten został
zniszczony. Augustianie przenieśli się do
nowego domu przy kościele Najświętszej
Maryi Panny na Posterula ale tutaj był już
inny obraz Matki Bożej Łaskawej otoczony
kultem, więc ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy została na pewien czas [ok. 66
lat] zapomniana.
50 lat później na miejscu kościoła św.
Mateusza redemptoryści zbudowali dla siebie nową świątynię pw. św. Alfonsa. Dzięki
o. Michałowi Marchi, obraz MBPN został odnaleziony i za zgodą Piusa IX, przekazany do
kościoła św. Alfonsa, czyli w dniu 26 kwietnia
1866 roku wrócił na stare miejsce. Tutaj warto wspomnieć, że zaniedbany obraz odrestaurował polski malarz Leopold Nawotny.
Rok później, 22 czerwca miała miejsce uroczysta koronacja obrazu, stanowiąca ważny
etap w rozwoju kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy na całym świecie.
W roku 1876 ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezwaniem
2

czyli z grecka Przewodniczki, Wskazującej Drogę.
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Nieustającej Pomocy, z własnym oficjum,
modlitwami i czytaniami mszalnymi. Początkowo celebrację tego święta ustalono na
niedzielę poprzedzającą uroczystość św. Jana
Chrzciciela, później natomiast wyznaczono
27 czerwca jako dzień poświęcony MBNP.
Rzymski oryginał obrazu MBNP jest
ikoną procesyjną o wymiarach 54cm x
41,5cm, której oddawano cześć publiczną,
prowadząc w modlitewnych procesjach
i nad którą pochylano się w osobistej modlitwie. To dlatego, być może, ma skromne
wymiary, na miarę człowieka, dające możliwość bardzo osobistego kontaktu.
Z kolei dr Marek Kotyński pisze, że obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest
ikoną, tzn. obrazem religijnym przeznaczonym do medytacji i modlitwy, dlatego
malarz, który go sporządził, pragnął nie
tyle dać wyraz swojej artystycznej fantazji,
ile zakomunikować pewne przesłanie teologiczne starając się wyrazić rzeczywistość
teologiczno-duchową, mającą służyć reli-
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złote tło obrazu, zaś wzrok Matki skierowany
wprost na tego, kto modli się przed ikoną.
W ten sposób Maryja koncentruje na sobie
wzrok patrzącego, a dłonią wskazującą na
Syna zaprasza do wejścia w tajemnicę wyobrażalnego Chrystusa – Boga Wcielonego.
O. Kotyński w swoim artykule bardzo szczegółowo wyjaśnia teologiczne znaczenie każdego szczegółu obrazu. Można te artykuły
znaleźć w internecie.
Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jednym z najbardziej znanych wizerunków Maryi na świecie. W Zamościu
obraz można zobaczyć m.in. w kościele
pw. Św. Mikołaja (oo. Redemptorystów).
Od 9 czerwca 1954 r. w Kościele św. Mikołaja nieprzerwanie przez cały czas są odprawiane w każdą środę nowenny ku czci
MBNP. Podczas nabożeństwa odczytywane
są podziękowania i prośby spisane przez
wiernych uczestniczących w nabożeństwie
Nowenny Nieustannej. Podczas wieczornej
mszy św. w intencji próśb i podziękowań
odprawiana jest msza św. Zbiorowa.
Mirosław Marek Dederko

***
w przydrożnej
zapomnianej kapliczce
drewniany Chrystus
przycupnął na pniaczku
podparł się ręką
patrzy na wiejską drogę
na pochylone chaty
dożywające swoich chwil

gijnemu doznaniu – poprzez medytację,
oraz pobudzić do modlitwy, do wejścia
w duchową relację z przedstawionymi na
ikonie postaciami. W przeszłości chrześcijanie odznaczali się większą zdolnością
odczytywania prawd wiary i duchowego
przesłania zawartego w świętych obrazach.
Nawet niepiśmienni rozumieli głębokie treści wyrażone za pomocą kolorów, symboli,
znaków i malarskich gestów.
Cechą charakterystyczną tego typu
ikony jest wyprostowana dłoń Matki, wskazująca na Syna, ale twarz Matki już utraciła
charakterystyczną bizantyjską surowość.
Litery umieszczone nad głowami postaci oznaczają, że ikona przedstawia Matkę
Bożą, Chrystusa oraz archanioła Michała (po
lewej stronie) i archanioła Gabriela. Matka
Najświętsza na lewej ręce trzyma Chrystusa,
a jej prawa dłoń, spoczywająca na piersi, jest
wyprostowana, gdyż wskazuje na Syna.. Postaci nie spoglądają na siebie, ani nie ujawniają wzajemnej relacji uczuciowej: spojrzenie Jezusa jest zwrócone na lewo, w górę, na

patrzy na dalekie bogate wille
na stojące drogie samochody
na hałaśliwą młodzież
opuszczającą rodzinne zagony
pielęgnowane nadal starczą drżącą ręką
na dzieci przyjeżdżające do rodziców
aby odjechać za chwilę
ze słoikami w bagażniku
patrzy na to
i na owo
patrzy na wszystko
na jednych i drugich
czy oceni wszystkich jednakowo
komu postawi piątkę
a komu jedynkę?
jakie wyciągnie wnioski?
a kiedy zniknie już wieś
starzy wymrą, młodzi wyjadą
czy nadal zostanie
w swojej drewnianej kapliczce?
komu będzie się przyglądał?
Mirosław Marek Dederko
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Gminny Turniej wiedzy pożarniczej
W dniu 8 kwietna 2022 r. uczennica
Martyna Buda ze Szkoły Podstawowej
w Cześnikach została finalistką Gminnych
Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej, reprezentowała naszą gminę w Eliminacjach Powiatowych
gdzie zajęła wysokie III miejsce. Finalistkę do turnieju przygotowała Pani Jolanta
Polska.
Ponadto w konkursie wzięli udział:
Gabriela Kiecak ze Szkoły Podstawowej
w Cześnikach; Krystian Miszczuk i Filip
Woszak z Zespołu Szkół w Sitnie; Filip
Gozdek i Norbert Laska ze Szkoły Podstawowej w Jarosławcu.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Sitno
oraz mogli zobaczyć na własne oczy wyposażenie strażackiego wozu bojowego
z jednostki OSP Sitno.
W nagrodę za pierwsze miejsce
w konkursie uczennica Martyna Buda na
Eliminacje Powiatowe pojechała samo-

chodem strażackim.
Dziękujemy wszystkim uczniom za

udział, oraz opiekunom za przygotowywanie uczniów do konkursu.

Gminne obchody Dnia Strażaka
1 maja 2022 roku w Jarosławcu odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego dla miejscowej
jednostki OSP połączone z Gminnymi
Obchodami Dnia Strażaka. Wśród gości,
którzy przyjechali do Jarosławca, nie
zabrakło Prezesa Zarządu Powiatowego
OSP - Starosty Zamojskiego Stanisława
Grześko, radnych powiatowych - Janusza Brzozowskiego i Zenona Kupca,
przedstawicieli PSP w Zamościu, samorządowców, strażaków, radnych i sołtysów z terenu Gminy Sitno. Uroczystość
rozpoczęto Mszą Świętą w kościele
parafialnym w Jarosławcu. Oprawę muzyczną w świątyni zapewniła m.in. Orkiestra Dęta z Sitna pod kierownictwem
Ryszarda Gryciaka. Kolejnym punktem
programu było uroczyste poświęcenie
nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jarosławiec,
przeznaczonego do zapobiegania i likwidacji skutków pożarów i innych
miejscowych zagrożeń. Na uroczystości
nie zabrakło życzeń i podziękowań od
zaproszonych gości, którzy gratulowali
druhom nowego pojazdu, jednocześnie
dziękując za codzienne zaangażowanie
oraz ofiarną służbę na rzecz ochrony
przeciwpożarowej i lokalne.
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Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka
i jubileusz 140-lecia Straży Pożarnej w Zamościu
27 maja 2022 r. na Rynku Wielkim
w Zamościu odbyły się Wojewódzkie
Obchody Dnia Strażaka połączone z jubileuszem „140-lecia Straży Pożarnej
w Zamościu” oraz obchodami 30-lecia
Państwowej Straży Pożarnej. Strażackie
uroczystości rozpoczęła mszą św. odprawioną w zamojskiej Katedrze przez
bpa Mariana Rojka ordynariusza diecezji
Zamojsko – Lubaczowskiej. W nabożeństwie odprawionym w intencji strażaków
uczestniczyły kompanie honorowe: Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego, OSP powiatu zamojskiego, orkiestra
OSP w Tomaszowie Lubelskim, poczty
sztandarowe PSP i OSP, Policji, Straży Granicznej, księża kapelani oraz pracownicy
cywilni, strażacy i ich rodziny.
Naszą gminę reprezentował Zarząd
Oddziału Gminnego OSP RP w Sitnie na
czele z Prezesem druhem Adamem Mazurkiem, Komendantem druhem Henrykiem Ternesem i pocztem sztandarowym
w składzie: druh Adam Król, druh Artur
Olkuski, druh Paweł Pikor oraz Wójt Gminy Sitno Pan Krzysztof Seń. Warto wspomnieć, że w skład kompanii reprezentacyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Zamościu weszli druh Adrian Kwiatkowski i druh Mateusz Łygas.
Dla uświetnienia obchodów na
Rynku Solnym prezentowano pojazdy
i sprzęt zabytkowy Muzeum Pożarni-

czego w Oseredku oraz fotografie strażackie, a na Rynku Wielkim można było
zobaczyć nowoczesne pojazdy specjalistyczne. Uroczystości zakończyła defilada strażacka kompanii honorowych
oraz 30 pocztów sztandarowych, a także
honorowy przejazd pojazdów począwszy od zabytkowego wozu pożarniczego z sikawką ręczną ciągniętego przez
ciągnik Ursus C-328. Zaprezentowały się
również pojazdy pożarnicze od zabytkowych po nowoczesne. W prezentacji
tej uczestniczył samochód pożarniczy
Magirus DS 30 rocznik 1961 z jednostki
OSP Jarosławiec kierowany przez druha
Bartosza Ryszczuka.
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Strażacy–ochotnicy rywalizowali
w zawodach sportowo–pożarniczych
W niedzielę 19 czerwca 2022 roku odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zamojskiego. Po dwuletniej
przerwie spowodowanej pandemią Covid-19 zawody zorganizowano w Skierbieszowie dla drużyn z gmin Sitno i Skierbieszów oraz w Gaju Gruszczańskim dla
drużyn z terenu gminy Radecznica. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy 7x50m z przeszkodami oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe.
Naszą gminę podczas zawodów reprezentowali druh Prezes i druh Komendant
z Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Sitnie oraz Pan Wójt i Pani Sekretarz z gminy
Sitno, Pan Przewodniczący Rady Gminy.
Podczas zawodów zorganizowanych
w Skierbieszowie z obu gmin rywalizowało 16 drużyn grupy „A”, 1 drużyna kobieca
ze Stanisławki grupy „C”, 2 drużyny MDP
dziewczęta z Sulmic i Łazisk oraz 5 drużyn
MDP chłopcy.
Wyniki uzyskane przez drużyny z terenu
gminy Sitno:
Grupa „A” w kolejności:
CZOŁKI; KOLONIA SITNO; SITNO;
ROZDOŁY; HORYSZÓW POLSKI;
JAROSŁAWIEC; STANISŁAWKA;
KORNELÓWKA; CZEŚNIKI.
Sztafeta pożarnicza z przeszkodami:
I miejsce z wynikiem 50.55 pkt Sitno
II miejsce z wynikiem 50,81 pkt Czołki
III miejsce z wynikiem 52,91 pkt
Horyszów Polski
Ćwiczenie bojowe:
I miejsce z wynikiem 26,07 pkt Czołki
II miejsce z wynikiem 29,75 pkt
Kolonia Sitno
III miejsce z wynikiem 32,16 pkt
Jarosławiec
Grupa „C” – pierwsze miejsce zajęła
kobieca drużyna ze STANISŁAWKI.
Grupa „MDP chłopcy” pierwsze miejsce zajęli chłopcy z Kornelówki, drugie
miejscy przypadło chłopcom z Cześnik.
Gratulacje należą się zarówno zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom zawodów sportowo-pożarniczych, którzy
z dużym zapałem i poświęceniem walczyli
o jak najlepsze miejsca.
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Jubileusz 100-lecia OSP w Sitnie
12 czerwca 2022 r. obchodziliśmy stulecie powołania jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sitnie. Jubileuszowe wydarzenie
rozpoczęło się od zebrania na parkingu przy
Urzędzie Gminy o godzinie 12 pododdziałów
Straży Pożarnych z naszej gminy i zaproszonych gości, by wspólnie przy asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sitna przemaszerować na plac Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Sitnie. Tam rozpoczęła się część oficjalna.
Dowódca uroczystości naczelnik jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitnie Druh
Bogumił Baraś złożył meldunek Wiceprezesowi ZOPZ OSP RP w Zamościu i Członowi
Zarządu WZ OSP RP Druhowi Stanisławowi
Sokalowi. Po czym nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej, oraz powitanie
gości przez prezesa jednostko Wojciecha
Kopciowskiego.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sitnie
ODZNAKĄ „ZA WYSŁUGĘ LAT” odznaczeni
zostali druhowie:
1. Druh Lucjan Łuczyszyn – 50 lat służby
2. Druh Roman Biłan – 50 lat służby
3. Druh Ryszard Koprowski – 50 lat służby
4. Druh Wiesław Suchocki – 50 lat służby
5. Druh Tadeusz Kaszyca – 45 lat służby
6. Druh Andrzej Tymosz – 40 lat służby
7. Druh Stanisław Kuś – 35 lat służby
8. Druh Remigiusz Łuczyszyn – 35 lat służby
9. Druh Stanisław Szuwarski – 30 lat służby
10. Druh Krzysztof Rogalski – 30 lat służby
11. Druh Andrzej Baraś - 30 lat służby
12. Druh Wojciech Kopciowski – 20 lat służby
13. Druh Dariusz Baraś – 10 lat służby
Zostały wręczone również statuetki i wyróżnienia dla zasłużonych druhów strażaków.
Dodatkowo jednostce zostało przyznane
wyróżnienie od Wójta Gminy Sitno Krzysztofa Senia, po czym nastąpiło uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
ufundowanej przez druhów strażaków z OSP
w Sitnie. Następnie została odprawiona msza
święta w intencji Druhów Strażaków.
Jubileusz 100-lecia istnienia OSP w Sitnie
jest najbardziej sprzyjającą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Wspominamy tą działalność dlatego, by oddać hołd
wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej
uroczystej chwili, a położyli zasługi w rozwój
ochrony przeciwpożarowej. Wspominamy
również dlatego, by z efektów ich bezinteresownej i trudnej pracy czerpać przykład i siłę
do nowych zadań jakie na nas czekają. Jak
podają źródła w 1922 roku były administrator
majątku ziemskiego Stanisław Koch wspólnie
z Józefem Gałką, Franciszkiem Dadią i Józe-

fem Świstem założyli Straż Pożarną. Funkcję
prezesa powierzono Stanisławowi Kochowi,
sekretarzem został Józef Gałka, Franciszek
Dadia naczelnikiem a skarbnikiem Józef Świst.
Wyposażeniem ówczesnej straży była: sikawka
ręczna, wóz bojowy parokonny, beczkowóz
jednokonny, drabina przystawana, bosaki
i tłumnice. W roku 1925 dokonano zmiany
na stanowisku naczelnika, funkcję tę objął Tomasz Sobieszczański. Natomiast w 1930 roku
naczelnikiem został Adam Wałaszyk i w tym
czasie rozpoczęto budowę remizy strażackiej.
Ordynacja Zamojska przydzieliła drzewo, a pozostałe prace budowlane zostały wykonane
w czynie społecznym przez mieszkańców Sitna. W czasie okupacji hitlerowskiej działalność
straży była zawieszona .
Po wojnie w 1945 roku po komasacji wsi
Sitno większa część byłych strażaków przeniosła się do Kolonii Sitno i tam powstała nowa
jednostka straży. Drewnianą remizę rozebrano i przeniesiono do Kolonii Sitno, a w Sitnie
rozpoczęto budowę Domu Ludowego, przy
współudziale druhów i mieszkańców Sitna,
budynek ten został oddany w użytkowanie
w 1960 roku.
W 1971 roku powołano nowy zarząd
gdzie prezesem został Dadia Adolf, sekretarzem Henryk Dąbkowski, skarbnikiem Diadia
Franciszek, gospodarzem Dadia Teofil, naczelnikiem Biłan Janusz. W skład komisji rewizyjnej weszli Szubstarski Adolf, Wałaszyk Adam
i Turzyniecki Józef. Rok później obowiązki naczelnika przyjął Diadia Hipolit i pełnił je przez
30 lat. W 1979 roku prezesem zostaje Kaszyca
Tadeusz, a od 1982 roku Lucjan Łuczyszyn,
który kierował jednostką przez 34 lata. Pierwszą motopompę PO3 straż otrzymuje w 1971
roku, a w 1980 roku już nowocześniejszą PO5.
W roku 1984 został wybudowany garaż na
samochód pożarniczy i rok później jednostce
przydzielono wóz strażacki marki ŻUK. Natomiast pierwszy samochód bojowy jednostka
otrzymała w 1987 roku był to STAR 244.Wysiłki
i starania siteńskich strażaków , którzy aktywnie uczestniczyli w szkoleniach i w akcjach
zostały docenione i Decyzją Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia
11 lipca 1997 roku. Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego co podniosło rangę ważności OSP.
W latach 2001- 2014 dzięki przychylności
Rady Gminy, wsparciu i dużej pomocy Wójta
Kajetana Protasa jednostka nabyła pompę
pływającą Niagara i Motopompę M-8, oraz
lekki wóz bojowy marki FORD.
Ważnym wydarzeniem było poświęcenie
i przekazanie sztandaru, które miało miejsce 4 maja 2008 roku. W tym dniu jednostka
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obchodziła jubileusz 85-lecia powstania,
a towarzyszyło jej odznaczenie strażaków
medalami. Dla członków straży, sztandar jest,
nie tylko wyrazem wdzięczności i uznania,
a także utwierdzeniem w wierze, że ich praca
jest naprawdę ważna i potrzebna.
Efektywność pracy strażaków, poza nabytymi umiejętnościami i indywidualnymi
cechami osobowości, zależy także od stanu
technicznego sprzętu. Dlatego w 2009 roku
zakupiono średni samochód gaśniczy marki
Mercedes Atego, a w następnym roku przeprowadzono gruntowny remont garażu gdzie
znajdują się 2 miejsca postojowe na samochody. Druhowie aktywnie uczestniczą w akcjach
bojowych, ratowniczych i zdarzeniach losowych. Szczególnie ważna była pomoc w akcji przeciwpowodziowej w gminie Wilków
w roku 2010, gdzie opady deszczu spowodowały jedną z największych powodzi w kraju.
Druhowie nasi brali również udział w pracach na rzecz swojej miejscowości i gminy,
przykładem mogą być takie roboty jak: telefonizacja, budowa gazociągu, pomoc przy
budowie chodników, oraz pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i ceremonii
kościelnych. Obecnie jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sitnie liczy 34 czynnych i 4
honorowych członków. Dysponuje profesjonalnym sprzętem do ratownictwa technicznego
i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie zajmują czołowe lokaty.
Z okazji Jubileuszu należy też wspomnieć druhów, którzy w dalszej kolejności
aktywnie pełnili powierzone funkcje i tych
którzy obecnie je pełnią. Tak więc od 2016
roku do czerwca 2021 roku funkcję prezesa
pełnił Kuś Stanisław, a obecnie prezesem jest
Wojciech Kopciowski. Naczelnikami jednostki byli: Jordan Stanisław, Rogalski Krzysztof,
a od 2011 roku funkcję naczelnika pełni Baraś
Bogumił. Funkcję skarbnika pełnił Kuś Stanisław a od roku 2011 skarbnikiem jest Robert
Blaszka. Sekretarzami byli: Kaszyca Tadeusz,
Szuwarski Stanisław przez 15 lat, następnie
Rogalski Krzysztof ,a obecnie Rogalski Kamil.
Gospodarzami jednostki byli: Diadia Alfred,
Biłan Roman przez 24 lata, a od 2011 roku
gospodarzem jest Tymosz Andrzej. Funkcję
Z-cy naczelnika pełnili: Jordan Stanisław, Winnik Antoni, Rogalski Krzysztof, Rogalski Kamil,
a obecnie Rutkowski Krzysztof. W Komisji
Rewizyjnej pracowali: Szuwarski Stanisław,
Koprowski Ryszard, Winnik Antoni, Tymosz
Andrzej, Rogalski Krzysztof, Łuczyszyn Remigiusz, Kopciowski Wojciech, Rutkowski
Krzysztof, a obecnie Nowosad Tomasz, Baraś
Dariusz, Rutkowski Arkadiusz. Kierowcami
wozów bojowych byli: Mirosław Harasimowicz, od 1987 roku przez 30 lat był Kuś Stanisław, a obecnie jest Kopciowski Wojciech.
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