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29 maja 2016 r. odbyła się
wycieczka Samorządowców Gminy
Sterdyń do Białegostoku i okolic.

Uczestniczyły w niej 54 osoby. Byli
to: Wójt Gminy GraŜyna Sikorska,
Radni z Przewodniczącym
Kazimierzem Pawluczakiem, Sołtysi,
Pracownicy Urzędu Gminy oraz innych
instytucji samorządowych, działacze
społeczni z róŜnych miejscowości.

Wyjazd stał się bardzo dobrą formą
integracji przedstawicieli róŜnych grup
społecznych Gminy Sterdyń
i przyczynił się do jeszcze lepszego
funkcjonowania Samorządu Gminnego.

Wycieczka Samorządowców Gminy Sterdyń do Białegostoku

Więcej na str. 6

5 czerwca 2016 roku mieszkaniec
wsi Kamieńczyk w gminie Sterdyń
obchodził swoje 100 urodziny.

Jubilat urodził się 5 czerwca
1916 r. PrzeŜył II wojnę światową. W
czasie okupacji hitlerowskiej trafił do
niewoli, następnie został wywieziony
na roboty do Niemiec, gdzie
przebywał 6 lat. Pomimo róŜnych
Ŝyciowych problemów z jakimi
dotychczas Jubilat się borykał
pozostał człowiekiem niezwykle
pogodnym. Całe swoje Ŝycie spędził
w Kamieńczyku gdzie wraz z
małŜonką Antoniną prowadził

gospodarstwo rolne. Pan Eugeniusz
wychował syna i doczekał się dwojga
wnucząt. 
Świętowanie wspaniałego

Jubileuszu rozpoczęło się mszą świętą
w intencji Jubilata, odprawioną w
Łazówku, w rodzinnej parafii. We
mszy świętej uczestniczyła rodzina,
sąsiedzi   i zaproszeni goście. 

Bezpośrednio po modlitwie,
rodzina i zaproszeni goście udali się na
uroczysty obiad, który odbył się przy
akompaniamencie akordeonu. 

W dostojnym jubileuszu
uczestniczyła delegacja składająca się
z przedstawicieli instytucji. Wójt
Gminy Sterdyń Pani GraŜyna Sikorska
wręczyła dostojnemu Jubilatowi kosz
100 róŜ Ŝycząc duŜo zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Do Ŝyczeń
dołączył się Pan Tomasz Andrzejczuk
– Kierownik Oddziału Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Sokołowie Podlaskim
– wręczając kwiaty oraz decyzję o

Jubileusz 100 lat Pana Eugeniusza Jańczuka przyznaniu dodatku do emerytury.
Pani Wiesława Tymińska –
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej równieŜ złoŜyła
Ŝyczenia oraz przekazała na ręce
Jubilata kosz z kwiatami z bibuły,
który na tak szczególną okoliczność
wykonały dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej w Sterdyni. 

Nasz Jubilat przeŜył cały wiek
polskiej historii, był świadkiem wielu
przemian ustrojowych. Jego długie
Ŝycie jest skarbnicą dla kilku pokoleń
Polaków.                                        

Dla Pana Eugenusza przybycie
gości było miłym zaskoczeniem,
a zarazem wielkim przeŜyciem.
Spotkanie przebiegło w miłej
i serdecznej atmosferze.

W imieniu całej społeczności
Gminy Sterdyń jeszcze raz składamy
serdeczne Ŝyczenia i gratulacje
z okazjii tak wspaniałego jubileuszu
oraz przekazujemy najpiękniejsze
Ŝyczenia urodzinowe.



W dniu 17maja 2016 r. o godz.
18:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się XIV
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 73%.

Po przyjęciu proponowanego
porządku obrad Rada Gminy przyjęła
informację o realizacji uchwał Rady
Gminy i działalności Wójta Gminy
Sterdyń za okres między sesjami
Rady Gminy.

W trakcie obrad Rada Gminy
przyjęła uchwały:

- o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Sterdyń-
uchwala została podjęta ze względu
na konieczność uzupełnienia
nieścisłości wskazanych przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

- w sprawie wzoru deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi- nowy wzór
deklaracji uwzględnia zwolnienia z
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz daje moŜliwość
złoŜenia deklaracji w formie
elektronicznej;

- w sprawie zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Sterdyń- uchwała wprowadza
zwolnienia z opłat dla rodzin
wielodzietnych prowadzących
selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych;

- o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy
Sterdyń na rok 2016”-zmiana została
wprowadzona ze względu na większe
niŜ planowane wpływy z tytułu opłat
za sprzedaŜ alkoholu;

- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2016

Zmiany dotyczą wydatków
związanych ze szkoleniem
pracowników w ramach środków
z Powiatowego Urzędu Pracy na
kwotę 9.000 zł oraz wpływów z tytułu
opłat za zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych o kwotę
17.650 zł, niniejsza kwota zostanie
przeznaczona na organizację
wypoczynku letniego dzieci, spektakle
o tematyce antyalkoholowej, materiały
na organizację konkursów, szkolenia
oraz badania osób uzaleŜnionych od
alkoholu.

W ramach zmian w budŜecie
została uchwalona zmiana w ramach
Funduszu Sołeckiego w sołectwie
Stelągi. 

Agata Romaniuk
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Pokaz straŜacki w Zespole Szkół w Sterdyni

W dniu 11 maja br. na placu
szkolnym StraŜacy Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Sterdyni urządzili
pokaz dla przedszkolaków i dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Sterdyni.

Na wstępie uczniowie i dzieci
mogły obejrzeć sprzęt, który straŜacy
wykorzystują do codziennej pracy.

Dzieci mogły obejrzeć wnętrze
kabiny wozu straŜackiego,
przymierzyć hełm straŜacki, zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie.Zobaczyli
równieŜ jak wygląda pełne
umundurowanie bojowe straŜaka.

DuŜą frajdą była moŜliwość
obsługi węŜów poŜarniczych i lania
wody. 

Pokaz cieszył się wyjątkowo
duŜym zainteresowaniem wśród
dzieci.

Na co dzień praca straŜaków nie
jest tak beztroska i przyjemna.
Zmagają się z wieloma
niebezpieczeństwami. Zapewne
dlatego budzą taki podziw wśród
maluchów i nie tylko.

Dzieci bardzo radośnie
i z uśmiechem Ŝegnały straŜaków,
opuszczających teren szkoły. Na
pewno o ich obecności nie zapomną
przez długi okres czasu.

Anna Kowalska



Piknik Rodzinny
9 czerwca 2016 r. na dziedzińcu

Zespołu Szkół w Sterdyni odbył się
Piknik Rodzinny podsumowujący
projekt "Sekrety małej pszczółki"
dofinansowany przez Fundację BGK
w 8 edycji konkursu grantowego „Na
dobry początek! 

Uroczystość zorganizowało
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej wspólnie z Zespołem
Szkół w Sterdyni będącym zarazem
partnerem w realizacji
przedsięwzięcia.

Uroczystość rozpoczął Prezes
stowarzyszenia Mieczysław
Szymański serdecznie witając dzieci
z przedszkola i szkoły będące
uczestnikami projektu oraz ich
rodziców, dyrekcję, nauczycieli
i pracowników Zespołu Szkół
zaangaŜowanych w jego realizację,
Wójta Gminy Sterdyń panią GraŜynę
Sikorską,  właścicieli lokalnej pasieki
państwa Teresę i Mirosława
Sapiejów, twórczynię ludową panią
Ewę Mitowską, przedstawiciela
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, Oddział
w Siedlcach pana Witolda Kąkola,
członków stowarzyszenia oraz
zaproszonych gości. 

Następnie, równieŜ prezes
TMZS przedstawił prezentację o
przeprowadzonych działaniach.
Szczegółowy opis realizacji projektu
ukaŜe się w następnym numerze
biuletynu. 

Kolejnym punktem pikniku były
występy dzieci uczestniczących
w projekcie o tematyce pszczół.

Prezentem dla dzieci było
przedstawienie ,,Przygody małej
pszczółki” w wykonaniu grupy
teatralnej ,,Teatrale” z Sokołowa
Podlaskiego. 

Na zakończenie spotkania
pracownik Mazowieckiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Siedlcach
pan Witold Kąkol wygłosił wykład na
temat historii pszczelarstwa naszego
regionu oraz zasad stosowania
środków ochrony roślin nie
zagraŜających pszczołom. 

Piknik zakończył się konkursem
wiedzy na temat ,,Co mamy z miodu?

W czasie plenerowego pikniku
rozdawane były opracowane ulotki na
temat ochrony pszczół.

Wszyscy zgromadzeni mogli
skosztować róŜnych rodzajów miodu
i napoju z  miodem przy stoisku
pszczelarza pana Sapiei.

Degustacja ciast z miodem
odbyła się przy stoisku twórczyni
ludowej pani Ewy Mitowskiej.

Pracownicy Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Siedlcach przy swoim stoisku
udzielali porad na temat stosowania
właściwych środków ochrony roślin i
rozdawali ulotki dotyczące
omawianego tematu.

Na specjalnie przygotowanych
stoiskach zgromadzono prace dzieci
wykonywanych w ramach projektu.
Odbyła się równieŜ wystawa 50 zdjęć
konkursowych i otwarcie ścieŜki
edukacyjnej składającej się z 5
drewnianych tablic edukacyjnych o
pszczołach.

Projekt ,,Sekrety małej
pszczółki” na pewno wzbogacił
wiedzę dzieci na temat pszczół
oraz dostarczył wiele przeŜyć
i wraŜeń.

Tekst i fotografie:
Mieczysław Szymański

Więcej informacji o projekcie na stronie:

https://sites.google.com/site/towmzs

WIELKIE FOTOGRAFOWANIE STRAśAKÓW
Przez kilka kolejnych dni czerwca

mieszkańcy wsi Gminy Sterdyń
mogli widzieć galowo
umundurowanych straŜaków z ich
jednostek zbierających się przy
remizach, a potem wędrujących
w róŜne miejsca na terenie wiosek -
pod kapliczki, szkoły, zakłady pracy,
pomniki. 

Ma to związek z ksiąŜką o
straŜakach ochotnikach Powiatu
Sokołowskiego, której wydanie jest
planowane na jesień 2016 roku.

Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej kieruje równieŜ do
Państwa prośbę o przekazanie
wszelkich informacji i materiałów
(materiały do zwrotu po

zarchiwizowaniu) na temat historii
StraŜy PoŜarnych Gminy Sterdyń. 

Informacje moŜna przekazać do
macierzystych jednostek lub za
naszym pośrednictwem.

Kontakt: miesz@wp.pl (Prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej)

Mieczysław Szymański
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Sukces sterdyńskiej gimnazjalistki

3 czerwca 2016 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie odbył
się finałowy etap konkursu „Smak
ekologicznej Ŝywności”. Wzięli
w nim udział uczniowie 22
podstawówek i 25 gimnazjów
z Mazowsza. Ich zadaniem było
rozwiązanie testu składającego się z
33 zadań zamkniętych i 3 pytań
otwartych.

Uczniowie musieli udowodnić, Ŝe
znana jest im problematyka ekologii –
zwłaszcza ekologicznej Ŝywności
i zdrowego stylu Ŝycia, bazującego na
prawidłowym odŜywianiu się.
Podczas sprawdzania zadań
testowych przez komisję konkursową
uczniowie wraz z opiekunami
zwiedzali warszawskie ZOO. 

W kategorii gimnazja II miejsce
zajęła uczennica klasy I sterdyńskiego
gimnazjum Klaudia Pogorzelska,
która reprezentowała powiat
sokołowski. Nagrodą za II miejsce był

aparat cyfrowy. Szkołę podstawową
reprezentowała uczennica klasy V
Julia Czarnocka, która równieŜ
wykazała się duŜa wiedzą
i umiejętnościami. W nagrodę
otrzymała grę planszową
„Mazowszanie”. 

Uczennice do konkursu
przygotowała nauczycielka przyrody
i biologii Jadwiga Szymańska.  To juŜ
kolejny sukces uczniów Zespołu
Szkół w Sterdyni w tym konkursie. 

Gratulujemy.

Mieczysław Szymański

Uczymy się z pasją

W naszej szkole są ambitni
uczniowie, dla których nauka nie jest
tylko obowiązkiem, ale przyjemnością,
a nawet pasją.  Cieszy nas fakt, Ŝe
uczniowie zdobywają znaczące
sukcesy w dziedzinie edukacji
przyrodniczej i godnie promują  szkołę.

Ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy
Przyrodniczej OLIMPUS Julia
Czarnocka z klasy V zajęła I miejsce
uzyskując maksymalną liczbę
punktów. Uczennicę nagrodzono
grawerowanym dyplomem laureata
i ksiąŜką „Śladami królów i ksiąŜąt
polskich”. Natalia Nowak  z tej samej
klasy zajęła miejsce II. Otrzymała
równieŜ dyplom laureata i nagrodę
ksiąŜkową. 

  W I Powiatowym Konkursie
Przyrodniczym „Ja i moje środowisko”
Julia Czarnocka i Natalia Nowak
pokonały konkurencję i zajęły

I miejsce. Otrzymały nagrody
rzeczowe, m.in. plecaki i ksiąŜki.

Uczennice osiągnęły równieŜ
sukces w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Archimedes.
Plus. Biologia i zostały laureatkami
tego konkursu. 

Julia Czarnocka jest teŜ laureatką
Ogólnopolskiego konkursu
w zakresie zdrowia i jego ochrony
MEDITEST, w którym to konkursie
zdobyła III miejsce. Otrzymała
w nagrodę ksiąŜkę i dyplom laureata.

Dziewczęta przygotowywały się
do konkursów na zajęciach Koła
Przyrodniczego prowadzonego przez
nauczycielkę przyrody Jadwigę
Szymańską.  

Mieczysław Szymański
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"Sekrety małej pszczółki"
- zadania realizowane przez  Towarzystwo Miłośników Ziemi

Sterdyńskiej w ramach działań projektu ,,Sekrety małej pszczółki”
dofinansowanego przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.

2 czerwca 2016 r. dzieci z Gminnego Przedszkola w
Sterdyni odwiedziły pasiekę Państwa Kunickich w
Skrzeszewie.

Przedszkolaki podczas spotkania z pszczelarzem
poszerzyły swoją wiedzę na temat pszczół. Nauczyły się
m.in. rozpoznawać królową i trzmiela. Ubrane w
odpowiedni strój pszczelarski obserwowały owady w
ulach., podbierały miód w plastrach, który następnie
odwirowywały. 

Po poznaniu kolejnych etapów wytwarzania miodu
kaŜde  dziecko miało okazję do jego degustacji.
Obserwowały kolejne etapy powstawania świeczki z wosku
pszczelego. 

Na zakończenie udały się do sklepiku Państwa
Kunickich, w którym poznały wytwory z miodu oraz wosku
pszczelego. 

ElŜbieta Ludwiniak

Zawieszanie uli w lesieWycieczka do pasieki

16 maja 2016 odbyła się wycieczka do Garnka
dzieci z Zespołu Szkół w Sterdyni. 

W czasie  wycieczki  nastąpiło zawieszanie uli dla
pszczół wolnoŜyjących wykonanych przez lokalnego
rzeźbiarza na podstawie projektów dzieci. Podczas
mocowania uli na drzewach obecni byli pan leśniczy
Piotr Tomasiak i pracownik NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego pan Janusz Kur. 

Nie zabrakło oczywiście ogniska i kiełbasek. Po
posiłku dzieci udały się na spacer, podziwiając las
wiosną. 

Na zakończenie przedstawiciele Zarządu TMZS,
pani Stanisława Maciak i Mieczysław Szymański
podziękowali wszystkim za mile spędzony czas na
łonie natury.

ElŜbieta Ludwiniak

kształtowaniu polityki Ŝywnościowej
państwa. Dlatego pozyskanie
rzetelnych informacji jest niezwykle
istotne.

UŜytkownicy gospodarstw rolnych
będą mogli przekazać dane przez
Internet, telefonicznie lub ankieterowi
statystycznemu. Najwygodniejszą
formą uczestnictwa w badaniu jest
samodzielny spis przez Internet za
pośrednictwem strony internetowej
https://rolnictwo. stat.gov.pl.

W dniach 1 – 9 czerwca 2016 roku
będzie moŜna dokonać samodzielnie
spisu przez Internet za pośrednictwem
strony. 

Udział w badaniu wylosowanych
gospodarstw rolnych jest
obowiązkowy. 

Mazowiecki Ośrodek Badań
Regionalnych  apeluje, Ŝeby jest
przekonać jak największą liczbę
respondentów do samodzielnego
spisu przez Internet, poniewaŜ
zmniejszy to obciąŜenie
pracowników urzędu obsługujących
infolinię i realizujących badanie w
terenie. Tym samym będą mogli
więcej czasu przeznaczyć na
obowiązki w macierzystych
wydziałach. W razie problemów z
formularzem ankietowani
uŜytkownicy gospodarstw rolnych
mogą skorzystać z usług Infolinii
Statystycznej 22 279 99 99.

Mazowiecki Ośrodek Badań
Regionalnych uprzejmie informuje,
Ŝe w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016
r. w wylosowanych gospodarstwach
rolnych w całej Polsce zostanie
przeprowadzone badanie struktury
gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie
danych na potrzeby oceny
zastosowanych i kształtowanych
narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej
oraz dostarczenie informacji
pozwalających na dokonanie analizy
zmian w strukturze gospodarstw
rolnych, a takŜe ich
wieloprzekrojowej charakterystyki.
Wyniki badania słuŜą równieŜ

SPIS ROLNY 2016
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Wycieczka Samorządowców Gminy Sterdyń do Białegostoku
29 maja 2016 r. odbyła się

wycieczka Samorządowców Gminy
Sterdyń do Białegostoku i okolic.

Uczestniczyły w niej 54 osoby.
Byli to: Wójt Gminy GraŜyna
Sikorska, Radni z Przewodniczącym
Kazimierzem Pawluczakiem, Sołtysi,
Pracownicy Urzędu Gminy
w Sterdyni oraz innych instytucji
samorządowych, działacze społeczni
z róŜnych miejscowości.

Pierwszym miastem które
odwiedziliśmy był Białystok – stolica
Podlasia, a przy tym największe
miasto Polski północno-wschodniej.

Wizytę w Białymstoku
rozpoczęliśmy od zwiedzania Pałacu
Branickich wraz z otaczającym go
zabytkowym pięknym ogrodem.
Podziwialiśmy równieŜ największy
kościół katolicki w Białymstoku –
Archikatedrę, Rynek oraz zdobiący
go Ratusz.

Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie z przewodnikiem
Białostockiego Muzeum Wsi,
Oddziału Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku.

Odwiedzając skansen
zobaczyliśmy zabytkową drewnianą
architekturę podlaskiej wsi, taką, jaką
współcześnie moŜna juŜ tylko
podziwiać w muzeach na wolnym
powietrzu. W skansenie znajdują się
zarówno obiekty zaliczane do tak
zwanej małej architektury, a więc
krzyŜe, kapliczki, studnie, jak
i budynki mieszkalne i gospodarcze,
a takŜe dwór przeniesiony
z miejscowości Bobra Wielka.

Muzeum powstało w 1982 roku
jako Oddział ówczesnego Muzeum
Okręgowego w Białymstoku.

Ostatnim przez nas zwiedzanym
ciekawym obiektem był najstarszy w
Polsce muzułmański meczet
drewniany z XVIII w.  Według
miejscowej tradycji ufundowany
został przez ostatniego
z Krzeczowskich. Meczet jest
drewniany, na rzucie prostokąta
z dwoma minaretami wieŜowymi
i jednym sygnaturowym,

prawdopodobnie pochodzi z drugiej
połowy XVIII w. Meczet
remontowano w 1846 r. Podczas II
wojny światowej w meczet trafiła
bomba lecz nie wybuchła. Był tu teŜ
przez pewien czas niemiecki szpital
polowy. Część wyposaŜenia meczetu
w Kruszynianach została podczas
wojny rozgrabiona. Do meczetu
prowadzą dwa oddzielne wejścia,
jedno do sali męskiej z mihrabem,
mimbarem i galeryjką i drugie do
babińca. Budowla stoi wśród
wiekowych drzew otoczona
kamiennym murem. Obok meczetu
znajduje się tablica upamiętniająca
osadnictwo tatarskie na tych
ziemiach.

Przewodnik - administrator
meczetu zaprowadził nas na
muzułmański cmentarz – Mizar
znajdujący się około 100 metrów od
meczetu, na piaszczystym
wzniesieniu, wśród wysokich starych
drzew. Otacza go mur zbudowany
z potęŜnych kamieni. Najstarszy
z odnalezionych dotychczas
nagrobków pochodzi z 1744 r.
Pierwsze inskrypcje na nagrobkach
Tatarów w państwie polsko-
litewskim pojawiły się dopiero
w XVIII w. Napisy umieszczano
zawsze na kamieniach znajdujących
się u głowy zmarłego. Były to teksty
w języku arabskim lub polskim czy
ruskim pisane alfabetem arabskim.
Najczęściej cytowano fragmenty
Koranu. Na wielu nazwiska zmarłych
pisane są cyrylicą. To pamiątka po
czasach zaborów i efekt akcji
rusyfikacyjnej caratu, nasilonej
szczególnie w drugiej połowie XIX
w., kiedy to zabraniano Tatarom
uŜywania języka polskiego w trakcie
naboŜeństw oraz na inskrypcjach
nagrobnych.

RównieŜ w Kruszynianach,
w Dworku pod Lipami zjedliśmy
smaczny obiad z deserem
regionalnym.

Wyjazd, którego głównym celem
było zapoznanie z historią
Białegostoku i okolic oraz fauną

i florą Podlasia, pogranicza kultur,
religii i narodów stał się bardzo dobrą
formą integracji przedstawicieli
róŜnych grup społecznych Gminy
Sterdyń i przyczynił się do jeszcze
lepszego funkcjonowania Samorządu
Gminnego.  

Mieczysław Szymański
Więcej  fotografii  na stronie TMZS

https://sites.google.com/site/towmzs
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