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W dniu 15 lipca 2015 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. 

Kupalnocka 
w Białobrzegach

W sobotę, 27 czerwca 2015 roku
wzorem lat ubiegłych odbyła się VI
Kupalnocka w Białobrzegach, której
organizatorem była Rada Sołecka wsi
Białobrzegi, Stowarzyszenie Lepsze
Jutro Gminy Sterdyń oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni.
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Powiatowy
Dzień StraŜaka

Dnia 28 czerwca br. w Starych
Mursach odbył? się Powiatowy Dzień
StraŜaka – Piknik Rodzinny, podczas
którego świętowano 90-lecie
powstania Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Mursach.  
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Święcenia kapłańskie
w Łazówku

20 czerwca w Sanktuarium
w Łazówku biskup drohiczyński
Tadeusz Pikus udzielił święceń
prezbiteratu trzem diakonom, m.in.
ks. Łukaszowi Wojewódzkiemu
z Łazówka
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W dniu 12 lipca 2015 r. (niedziela) w Hołowienkach odbyły się
międzygminne zawody sportowo – poŜarnicze.

W klasyfikacji generalnej 1 miejsce zajęła OSP Mursy z wynikiem
97,06 pkt.

Międzygminne zawody sportowo-poŜarnicze

WaŜne daty w sierpniu
1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie trwało 63 dni. Zginęło w nim
kilkanaście tysięcy Ŝołnierzy Armii Krajowej i ok. 180 tysięcy
ludności cywilnej. Po upadku powstania Warszawa została
prawie całkowicie zniszczona.

15 sierpnia- Święto Wojska Polskiego
Jest to święto państwowe na pamiątkę zwycięstwa Polaków nad
Bolszewikami w bitwie warszawskiej w 1920 r., stoczonej
w ramach wojny polsko-bolszewickiej.  

15 sierpnia- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
31 sierpnia- Dzień Solidarności i Wolności

Święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę
porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia
historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości
z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu
w Polsce i w Europie.

Pamiętajmy , Ŝe wywieszając flagę w honorowym miejscu uczcimy pamięć
tysięcy Polaków, którzy przelewali swoją krew za Ojczyznę. 
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 15 lipca 2015 r. o godz.

10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
100%.

Sesja została zwołana ze względu
na potrzebę podjęcia przez Radę
Gminy decyzji odnoście opracowania
Planu gospodarki niskoemisyjnej
w Gminy Sterdyń. 

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:
- w sprawie wyraŜenia woli

przystąpienia do opracowania
i wdra Ŝania planu gospodarki
niskoemisyjnej w Gminie Sterdyń -
posiadanie Planu jest jednym
z warunków ubiegania się o
dofinansowanie na działania

inwestycyjne związane
z ograniczeniem emisji
zanieczyszczeń do atmosfery np. na
zakup i montaŜ solarów
słonecznych dla  mieszkańców
gminy. 

- w sprawie powołania Zespołu ds.
wyborów ławników na kadencję
2016-2019 - zadaniem zespołu
będzie przygotowanie
i przedstawienie Radzie Gminy
opinii o zgłoszonych kandydatach
na ławników. W skład Zespołu

w c h o d z ą :
K a z i m i e r z
P a w l u c z a k ,
E l Ŝ b i e t a
R o m ań c z u k ,
W i t o l d
K r a s n o dęb s k i
i Agata Łagoda. 

- w sprawie zmian
w uchwale
b u d Ŝ e t o w e j
Gminy Sterdyń
na rok 2015 -
zmiany w
U c h w a l e
związane są z
wprowadzeniem
do planu
w y d a t k ó w
z a d a n i a
b i e Ŝ ą c e g o
„Opracowanie i
wdroŜenie planu
g o s p o d a r k i
niskoemisyjnej w
Gminie Sterdyń”.

P l a n o w a n a
wartość zadania to
35.000 zł, z czego
26.000 zł to
planowana dotacja
z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Ś r o d o w i s k a
i  G o s p o d a r k i
Wodnej. Pozostałą
kwotę w
wysokości 9.000 zł
zab ezp i ec za s ię
z wpływów z
podatku rolnego. 

Agata Łagoda
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w sprawie informacji o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach
obwodowych komisji do spraw referendum
dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, oraz moŜliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień
6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust.5 i art. 92 ust.1 ustawy z dnia 14
marca 2013 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 318) oraz art. 16§1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 Nr 21, poz. 112 z późn.zm.)

oraz Uchwały Nr XIX/128/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w
sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 1612) –
Wójt Gminy Sterdyń podaje do wiadomości informację o
numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz
lokalach obwodowych komisji do spraw referendum
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w
tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym
wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 14 lipca 2015 r.

Informuję, Ŝe obywatel mający prawo udziału
w referendum moŜe głosować korespondencyjnie. Zamiar
głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony
Wójtowi Gminy do dnia 24 sierpnia 2015 r. Informuję,
Ŝe dla celów głosowania korespondencyjnego właściwe są
obwodowe komisje do spraw referendum mające siedzibę
w lokalach dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych. 

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) oraz osoba,
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, moŜe
w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złoŜyć wniosek do
Wójta Gminy Sterdyń o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania w jego imieniu.  

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu osób

uprawnionych do udziału w referendum, wydawaniu
zaświadczeń o prawie do głosowania moŜna uzyskać
w Urzędzie Gminy Sterdyń przy ul. T. Kościuszki 6, pokój
nr 8 od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 16.00, tel.:
25 787 00 04, wew.110,natomiast informacje o udzielaniu
pełnomocnictwa, głosowaniu korespondencyjnym moŜna
uzyskać w Urzędzie Gminy Sterdyń, pokój nr 6, tel./fax 25
787 00 04, wew. 108,  adres e-mail:
ug_sterdyn@pro.onet.pl

Lokale obwodowych komisji ds. referendum
w dniu 6 września 2015 r. będą otwarte  dla głosujących
od godz. od 6oo do 22oo.

Wójt Gminy Sterdyń
/-/GraŜyna Sikorska
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Powiatowy Dzień StraŜaka – Piknik Rodzinny
90-lecie powstania Ochotniczej StraŜy PoŜarnej

Dnia 28 czerwca br. w Starych
Mursach odbył się Powiatowy Dzień
StraŜaka – Piknik Rodzinny, podczas
którego świętowano 90-lecie
powstania Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Mursach.

Organizatorem imprezy byli:
starosta sokołowski i jednocześnie
prezes zarządu Powiatowego Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
Rzeczpospolitej Polskiej – Leszek
Iwaniuk oraz prezes Ochotniczej
StraŜy PoŜarnej w Mursach – Andrzej
Pogorzelski.

W uroczystości uczestniczyli m.in.
Janina Ewa Orzełowska –
wicemarszałek województwa
mazowieckiego, ElŜbieta Lanc -
wicemarszałek województwa
mazowieckiego, przedstawiciele
Mazowieckiej Komendy PSP, Stefan
Todorski- wiceprezes Oddziału
Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP
Województwa Mazowieckiego,
Roman Malinowski – komendant PSP
w Sokołowie Podlaskim,Jarosław
Puścion - Przewodniczący Rady
Powiatu,Lucjan Zwolak- zastępca
prezesa Agencji Rynku Rolnego,
Andrzej RóŜycki- dyrektor Oddziału
Terenowego ARR w Warszawie
Świętowanie rozpoczęło się od

przemarszu pocztów sztandarowych
jednostek Ochotniczych
StraŜyPoŜarnych z  terenu powiatu
sokołowskiegona czele z orkiestrą
dętą. 

Następnie odbyła się uroczysta
polowa Msza Św. w intencji
straŜaków oraz ich rodzin, którą
odprawili ks. kan. Krzysztof
Kisielewicz – Powiatowy kapelan
StraŜy PoŜarnych oraz ks.
Przemysław Łoza - wikariusz parafii
Sterdyń.

Po niej uroczystego otwarcia
obchodów dokonali starosta
sokołowski – Leszek Iwaniuk oraz
prezes OSP Mursy – Andrzej
Pogorzelski. Wspólnie powitali
przybyłych na uroczystość gości oraz
złoŜyli Ŝyczenia druhom

z Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,
Państwowej StraŜy PoŜarnej,
wszystkim pracownikom cywilnym
straŜy oraz ich rodzinom.
Podziękowali wszystkim straŜakom
za odwagę, zaangaŜowanie i ofiarność
słuŜby oraz ich rodzinom za
cierpliwość i wyrozumiałość.

Starosta sokołowski mówił:
„Ranga jaką cieszy się jednostka OSP
Mursy jest niewątpliwie zasługą
ludzi, którzy do tej organizacji naleŜą
od lat i znani są ze swojej ofiarności
w walce z Ŝywiołem, znani są z pracy
społecznej, jak i umacniania samej
organizacji. Przyczyniają się do
wzbogacania jednostki zarówno
w sprzęt, jak i kadry straŜaków,
wcielając do jednostki takŜe dzieci
i młodzieŜ. Wiodącą rolę w tej
jednostce pełni  kolega druh Andrzej
Pogorzelski, Prezes tej jednostki od
23 lat. Kolega Andrzej jest
społecznikiem, sprawnym
organizatorem potrafiącym rozbudzić
aktywność lokalnej społeczności,
zmotywować do działania. Druhu
Andrzeju serdecznie dziękuję Ci za
wzór jaki swoim postępowaniem
i postawą nam dajesz”.

Następnie na ręce Prezesa OSP
Mursy Andrzeja Pogorzelskiego
starosta złoŜył pamiątkową tabliczkę.

Prezes OSP Mursy Andrzej
Pogorzelski przedstawił  90 letnią
historię jednostki.

Podczas uroczystości dokonano
dekoracji zasłuŜonych w działalności
społecznej straŜaków. Wręczono
następujące odznaczenia
i wyróŜnienia:
„Br ązową Odznaką ZasłuŜony dla
Ochrony PrzeciwpoŜarowej"
uhonorowany został druh:
- Pogorzelski Andrzej
"Złotym Znakiem Zwi ązku OSP
RP" odznaczony został druh:
- Góral Andrzej
"Medalem Honorowym im.
Bolesława Chomicza" odznaczeni
zostali druhowie:          
- Brewczuk Roman
- Tomaszewski Józef
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"Złotym Medalem za zasługi dla
poŜarnictwa" – odznaczeni zostali
druhowie: 
- Andrzejczuk Zbigniew
- Augustyniak Eugeniusz
- Dyoniziak Sławomir
- Kraska Wojciech
- Kamont Marcin
- Tomczuk Beata
- SzybkaTadeusz
"Srebrnym Medalem za zasługi dla
poŜarnictwa" - odznaczeni zostali
druhowie:
- Wierzbicki Janusz
- Pędzich Jan
- Sójka Wojciech
- Ratyński Marek
- Adamczuk Dariusz
- Kur Andrzej
- Adamczuk Ignacy
- Ryciak Jerzy
- Adamczuk Maciej
- Andrzejczuk Witold
- Sołtysiak Krzysztof
- Prokopczuk Ireneusz
- Paczóski Zbigniew
- Hardej Tadeusz
- Świderski Rafał
- Florczuk Wojciech
- Maleszewski Krzysztof
- Tomczuk Łukasz
- Wiktorzak Jarosław
- Pogorzelski Michał
- Kwasik Zbigniew
- Rosłan Ryszard
„Br ązowym Medalem za zasługi
dla poŜarnictwa" - odznaczeni
zostali druhowie:
- Rosłan Joanna
-  Pędzich Paweł
- Harasimiak Mariusz
-  Renik Robert
- Jakubiak Grzegorz
-  Krysiak Adam
- Karandys Robert
- Andrzejczuk Robert
- Godlewski Sławomir
- Maliszewski Wojciech
- Niemierka Łukasz
-  Kur Wiesław
-  Kalicki Dariusz
- Kalicki Marcin
- Pogorzelska Magdalena
- Dyoniziak Andrzej
-  Zakrzewski Dariusz

Jednostka OSP Mursy za
działalność na rzecz ochrony
przeciwpoŜarowej oraz słuŜbę
lokalnej ludności otrzymała Medal
Pamiątkowy „Pro Masovia”, którą

przyznał jednostce marszałek
województwa mazowieckiego Adam
Struzik, zaś Dyplomy Uznania
otrzymali druhowie:
- Zalewski Czesław Marian
- Wiktorzak Wojciech
- Wiktorzak Jan
- Kamont Marcin
"Odznak ę StraŜak Wzorowy"
nadało druhom:
- Kalicka Monika
- Pogorzelska Justyna
- Steć Magdalena
- Wyszyńska Beata
- Jóźwiak Tomasz
- Jakubiak Marcin
- Ołdakowski Tomasz
- Zdunek Mateusz
- Majewski Krzysztof
- Romańczuk Hubert
- Ratyński Kamil
- Dyoniziak Robert
"Odznaki za wysługę lat” odebrali
druhowie:
- Wrzosek Ludwik –60 lat wysługi
- Zduniak Tadeusz– 55 lat wysługi
- Wiktorzak Kazimierz– 55 lat wysługi
- Wiktorzak Jan– 35 lat wysługi
- Wiktorzak Wojciech– 35 lat wysługi
- Romańczuk Tadeusz– 35 lat wysługi
- Wiktorzak Andrzej– 35 lat wysługi
- Prokopczuk Mirosław– 35 lat

wysługi
Kolejnym punktem programu było

poświęcenie sztandaru przez ks. kan.
Krzysztofa Kisielewicza Powiatowego
Kapelana StraŜy PoŜarnych
i przekazanie sztandaru Prezesowi
Andrzejowi Pogorzelskiemu.

Fundatorami sztandaru były
Zakłady Mięsne Świderscy.

Sponsorzy i wszyscy chętni mieli

okazję wbić pamiątkowy gwóźdź
z okazji jubileuszu 90-lecia OSP.

Dowódcą uroczystości był mł.
bryg. Paweł Dmowski z PSP
Sokołów Podlaski.
Uroczystość prowadzili:
- Członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Mazowieckiego –
druh Ryszard Nowaczewski,
- druhna Joanna Zaniewicz.

Przy okazji obchodów
Powiatowego Dnia StraŜaka
zorganizowano takŜe piknik
rodzinny, w trakcie którego na scenie
wystąpiły zespoły: Kapela Ludowa
Sterdyniacy, Kapela Podlaska,
Kapela Bodnarczuk, zespół Diley,
Enjoy, Skay's, Power Bond oraz
gwiazda wieczoru zespół Power Play.

Anna Kowalska

Pielęgnacja i konserwacja pomnika
przyrody 

W  2015 r. Gmina Sterdyń  uzyskała
z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony
Środowiska  i Gospodarki Wodnej
w Warszawie dotację w wysokości 12
630,00 zł na dofinansowanie  realizacji
zadania  pn. „ Pielęgnacja i konserwacja
pomnika przyrody – alei drzew
w Sterdyni przy ul. Lipowej” 

Koszt realizacji całego
zadania wynosił 14 040,00 zł.

Zadanie realizowała Firma
H a n d l o w o - U s ł u g o w a
ARBORYSTA Artur Pasztor
Albinów 36 B,08-130 Kotuń.

GraŜyna Saczuk
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W sobotę, 27 czerwca 2015 roku
wzorem lat ubiegłych odbyła się VI
Kupalnocka w Białobrzegach, której
organizatorem była Rada Sołecka
wsi Białobrzegi, Stowarzyszenie
Lepsze Jutro Gminy Sterdyń
oraz Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni. 

Kupalnocka rozpoczęła się o
godzinie 18:00 na placu przed
remizą OSP w Białobrzegach. Po
oficjalnym powitaniu przybyłych
gości i mieszkańców przez Mariannę
Kobylińską - dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
głos zabrała GraŜyna Sikorska –
Wójt Gminy Sterdyń, która
serdecznie powitała wszystkich
uczestników imprezy i Ŝyczyła
udanej zabawy. Tomasz Rostkowski
– zastępca Wójta Gminy Sterdyń
równieŜ podziękował za zaproszenie
oraz zaznaczył, Ŝe nie jest to jego
pierwsza obecność na tej imprezie.
Następnie Urszula Turos – radna
gminy Sterdyń oraz prezes
Stowarzyszenia Lepsze Jutro Gminy
Sterdyń podziękowała wszystkim za
tak liczne przybycie na Kupalnockę,
która z roku na rok staje się coraz
nośniejsza. Wręczyła równieŜ
Mariannie Kobylińskiej przepiękny
bukiet kwiatów za wieloletnią
współpracę oraz łabędzia
wykonanego metodą orgiami pani
wójt z przesłaniem o pamięci
oczyszczenia jeziorka. 

Po oficjalnych powitaniach
i podziękowaniach nadszedł czas na
część artystyczną, którą rozpoczął
Klub 4H, działający przy GOKiS
w Sterdyni. Następnie
zaprezentował się Chór Seniora
„Jesień” z Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Drohiczynie pod
kierunkiem Małgorzaty Głowackiej
z repertuarem pieśni biesiadnych.
Nie mogło równieŜ zabraknąć
zespołu wokalnego Seniorynki
z Sokołowa Podlaskiego, który
wystąpił ze specjalnym programem
artystycznym. TuŜ po nim
zaprezentował się Zespół Ludowy
Jabłoniacy z Gminnego Ośrodka
Kultury w Jabłonnie Lackiej.

Organizatorzy imprezy zadbali
równieŜ o to, by było coś nie tylko dla
ducha, ale równieŜ dla ciała, dlatego
teŜ gościnni mieszkańcy wsi dla
wszystkich przybyłych przygotowali
grochówkę, a Marek Kobyliński
przekazał na degustację pieczonego
dzika. Poza tym juŜ od początku
trwania imprezy moŜna było
zaobserwować stół ze smakołykami,
które później degustowano gdyŜ
w ramach Kupalnocki odbył się
konkurs na „Smakołyk NadbuŜański”.
Na stole widniały ciasta, pierogi,
parowce z jagodami, rogaliki,
blaszaki oraz przystawki mięsne.
Komisja konkursowa, w skład której
wchodzili: GraŜyna Sikorska – Wójt
Gminy Sterdyń, Włodzimierz Rybak
– Zastępca Przewodniczącego PZERiI
w Sokołowie Podlaskim, Joanna
Pielech – Doradca rolniczy oraz Ewa
Maja Okowańczuk – instruktor
w GOKiS w Sterdyni miała niełatwe
zadanie. Jednak po degustacji
wszystkich konkursowych potraw-
smakołyków komisja postanowiła
przyznać w konkursie „Smakołyk
NadbuŜański”: I miejsce – Alinie
Soból za kulki mięsne oraz śliwkę
zawijaną w boczek, II miejsce –
Joannie Murawskiej za Torcik
Kupalnockowy, natomiast III miejsce
– Oldze Steć za pierogi z jagodami.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy
oraz puchary.

TuŜ przed wyjazdem nad rzekę
Bug komisja dokonała oceny
wianków kupalnockowych,
a następnie odbył się najistotniejszy,
najciekawszy i długo oczekiwany
moment. Wszyscy chętni wspinając
się na udekorowane wozy udali się
nad Bug w świetnych nastrojach,
gdzie nie brakowało śpiewu. Dla tych
którym zabrakło miejsca na wozie
zabrali się autobusem bądź
samochodami. Miłą niespodziankę
sprawili gościom i organizatorom
motocykliści z Sokołowa
Podlaskiego, którzy poprowadzili
korowód do samego Buga. A tam
czekali mieszkańcy Kamieńczyka,
którzy zadbali o przygotowanie
miejsca, którym serdecznie dziękują

organizatorzy. Następnie przy
zapalonych pochodniach i śpiewach
dokonano puszczenia przepięknych
wianków, które wykonały panie
z polnych kwiatów i traw. 

Kolejną, a jednocześnie nową
atrakcją tej imprezy było puszczanie
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kolorowych lampionów, które
stworzyły niepowtarzalny klimat przy
pięknym zachodzie słońca. 

Po powrocie z nad rzeki Bug
nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursów
na Wianek Kupalnockowy
oraz Wianek na głowę. Komisja
w składzie: Tomasz Rostkowski –
Zastępca Wójta Gminy Sterdyń,
Urszula Turos – Prezes
Stowarzyszenia „Lepsze Jutro Gminy
Sterdyń”, Milena Kobylińska i Cezary
Jabłoński – studenci Akademii
Teatralnej w Białymstoku
postanowiła przyznać I miejsce
Joannie Murawskiej z Białobrzeg, II
miejsce otrzymał Klub 4H z GOKiS
w Sterdyni, a miejsce III Małgorzacie
Boruta z Kamieńczyka. Natomiast
w Konkursie Najładniejszy Wianek
na Głowę ta sama komisja przyznała I
miejsce Idze Murawskiej z Sokołowa
Podlaskiego, II miejsce – Ani
Murawskiej z Sokołowa Podlaskiego,
III miejsce – Halinie Wiąckiewicz z
Sokołowa Podlaskiego. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy ora puchary.
Dodatkowo Urszula Turos, radna
gminy Sterdyń postanowiła przyznać
puchar od siebie osobie, której wianek
podobał się najbardziej. Puchar trafił
do rąk Agnieszki Murawskiej z
Sokołowa Podlaskiego. 

Po ogłoszeniu wyników
organizatorzy wręczyli
podziękowania sponsorom imprezy.
W tym roku imprezę wspomogli:
Rafał Świderski – właściciel Firmy
Zakłady Świderscy, Piotr śebrowski
– Prezes Powiatowego Banku
Spółdzielczego w Sokołowie
Podlaskim, Tadeusz Steć, Koło
Łowieckie ORLIK z Sokołowa
Podlaskiego, Marek Kobyliński,
Jacek Kobyliński – Właściciel Firmy
PH JACEK, Leszek Murawski,
Aniela Murawska. Wyrazy
podziękowania Marianna
Kobylińska, dyrektor GOKiS w
Sterdyni skierowała równieŜ do
zespołów, które swymi występami
uświetniły imprezę oraz Urszuli
Turos odpowiedzialnej za całą
imprezę. 

Późnym wieczorem, wystąpił
znany wszystkim, niezastąpiony
zespół DIVERS, który ostatnio
wypromował piosenkę „Ze czterech
świata stron”. Zespół bawił do
białego rana. Wystąpił w składzie:
Milena Kobylińska, Michał
Murawski i Rafał Murawski.

TuŜ po godz. 24:00 nastąpiło
szukanie kwiatu paproci, którego
szczęśliw ą znalazcą okazała się
Małgorzata Kurowicka z Niecieczy.

Serdecznie gratulujemy.  
Poza tym Marianna Kobylińska

tego wieczora wręczyła jeszcze jeden
puchar Piotrowi Zbiejcikowi za
obecność i niezłomne tańce –
połamańce na imprezach
plenerowych organizowanych w
gminie Sterdyń. Pan Piotr postanowił
puchar ten przekazać
niepełnosprawnemu koledze  Jarkowi
Zielińskiemu ze swojej miejscowości
za co od uczestników imprezy zebrał
gromkie brawa. 

Nad bezpieczeństwem imprezy
czuwali straŜacy OSP Białobrzegi. 

Zadbano równieŜ o dzieci, które
mogły skorzystać z wesołego
miasteczka. 

Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób zaangaŜowali się
w organizację Kupalnocki. Dziękują
sponsorom za wsparcie finansowe
oraz rzeczowe, gościom za obecność
i wspólną zabawę, uczestnikom
konkursów, mieszkańcom za
zaangaŜowanie  oraz  wszystkim tym,
którzy nie zostali wymienieni, a
pomagali przy organizacji.
Zapraszamy za rok.

Aneta Wilk
Foto: Jadwiga Szymańska

Wnioski  
o szacowanie szkód 

w gospodarstwach rolnych
Wójt Gminy Sterdyń  informuje,
Ŝe w związku z wystąpieniem
gradobicia                i huraganu  w
dniach 18-19.07.2015 r. na terenie
Gminy Sterdyń , przyjmowane są
wnioski o oszacowanie szkód w
gospodarstwach rolnych.

Rolników u których wystąpiły
szkody prosimy o jak najszybsze
zgłaszanie się do tutejszego
Urzędu,  pokój nr 5, w celu
wypełnienia wniosku o
oszacowanie szkód.

Wnioski będą przyjmowane do
dnia 7 sierpnia 2015 r. (godz
12.00).

Z powaŜaniem
Wójt Gminy Sterdyń
/-/GraŜyna Sikorska

Święcenia kapłańskie w Łazówku

20 czerwca w Sanktuarium
w Łazówku biskup drohiczyński
Tadeusz Pikus udzielił święceń
prezbiteratu trzem diakonom. 

Są nimi: ks. Krzysztof Nagórny
z parafii Domanowo, ks. Emil Skobel
z parafii Rudka oraz ks. Łukasz
Wojewódzki z parafii Łazówek.

Dekret święceń, udzielonych po
raz pierwszy w historii
w diecezjalnym Sanktuarium
Maryjnym w Łazówku   odczytał na
początki liturgii ks. dr Dariusz
Kucharek, ojciec duchowny WSD
w Drohiczynie.

Ks. Łukasz Wojewódzki urodził
się w 1990 roku w Sokołowie
Podlaskim. Szkołę podstawą
ukończył w Łazowie, gimnazjum
w Sterdyni, a szkołę średnią
w Sokołowie Podlaskim. W latach

2009-2015 odbył studia magisterskie
w WyŜszym  Seminarium
Duchownym w Drohiczynie.

  Zarządzeniem Ordynariusza
Diecezji Drohiczyńskiej biskupa
Tadeusza Pikusa ks. Łukasz będzie
posługiwał jako wikariusz w Parafii
Matki BoŜej z Góry Karmel
w Bielsku Podlaskim.

Mieczysław Szymański

Foto: Archiwum Diecezjalne
w Drohiczynie



Dnia 12 lipca 2015 r. (niedziela)
w Hołowienkach odbyły się zawody
sportowo – poŜarnicze. Jak co roku,
zorganizowane zostały wspólnie
z Gminą Sabnie.

Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: ćwiczenie
bojowe i sztafeta poŜarnicza 7 x 50m z
przeszkodami. 

Kolejność czołowych miejsc
w poszczególnych konkurencjach
przedstawia się następująco:
Ćwiczenie bojowe

  � 1 miejsce OSP Mursy z wynikiem
36,01 pkt.

  � 2 miejsce OSP Ratyniec
z wynikiem 40,73 pkt.

  � 3 miejsce OSP Dzięcioły Dalsze
z wynikiem 41,81 pkt.

Sztafeta poŜarnicza
  � 1 miejsce OSP OSPRatyniec

z wynikiem 58,79 pkt.

  � 2 miejsce OSP Mursy z wynikiem
61,05 pkt.

  � 3 miejsce OSP  Seroczyn
z wynikiem 62,25 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów
przedstawia się następująco:
  � I miejsce OSPMursy z łącznym

wynikiem 97,06  pkt.
  � II miejsce OSP Ratyniec z łącznym

wynikiem 99,52  pkt.
  � III miejsce OSP Białobrzegi

z łącznym wynikiem 104,92 pkt.
  � IV miejsce OSP Chądzyń z łącznym

wynikiem 111,19  pkt.
  � V miejsce OSP Dzięcioły Dl.

z łącznym wynikiem 113,00  pkt.
  � VI miejsce OSP Sterdyń z łącznym

wynikiem 113,19 pkt.
  � VII miejsce OSP Dzięcioły

Bl.z łącznym wynikiem 115,83 pkt.
  � VIII miejsce OSP Paderewek

z łącznym wynikiem 122,11  pkt.

Międzygminne zawody sportowo–poŜarnicze   

  � IX miejsce OSP Seroczyn
z łącznym wynikiem 122,99  pkt.

  � X miejsce OSP Kamieńczyk
z łącznym wynikiem 124,07 pkt.

  � XI miejsce OSP Łazów z łącznym
wynikiem 127,27 pkt.

Grupa C (druŜyna kobieca)
  � 1 miejsce OSP Mursy z łącznym

wynikiem 109,48 pkt.
Po zakończonej rywalizacji Wójt

Gminy Sterdyń – GraŜyna Sikorska
pogratulowała wszystkim
jednostkom za udział w zawodach, a
zwycięskim druŜynom wręczyła
puchary i dyplomy.

Pani Wójt zaprosiła wszystkich
do udziału w zawodach sportowo -
poŜarniczych, które odbędą się na
terenie gminy Sterdyń w przyszłym
roku.

Anna Kowalska
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Zagospodarowanie terenu na placu komunalnym 
przy Zespole Szkół w Sterdyni

W miesiącu lipcu zrealizowane
zostało częściowo zadanie pn.
„Zagospodarowanie terenu na placu
komunalnym przy Zespole Szkół w
Sterdyni”. W ramach
przeprowadzonych prac wykonano
nawierzchnię z kostki brukowej,
ustawiono ławki i kosze parkowe.
Wykonawcą zadania była firma
DAREX-BRUK, Dariusz Skibniewski
ze Skibniewa. Dzięki
zagospodarowaniu terenu, plac przy

Zespole Szkół stał się bardziej
estetyczny a nowe wyposaŜenie jest
udogodnieniem dla korzystających z
niego mieszkańców zarówno

dorosłych jak  i dzieci.

Marlena Stańczyk


