
EGZEMPLARZ BEZP£ATNY(2) 1/2014 Biuletyn Informacyjny Gminy Sarnaki

SarnakiSarnaki
G M I N A

Z okazji Œwiat Bo¿ego Narodzenia
sk³adamy wszystkim Mieszkañcom

gminy Sarnaki oraz ich goœciom
najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych

i pogodnych œwi¹t.
Aby przy œwi¹tecznym stole nie zabrak³o

œwiat³a i ciep³a rodzinnej atmosfery.
Aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne

i szczêœliwe, jak Wigilijny Wieczór.
A Nowy Rok niech przyniesie ze sob¹ szczêœcie

i pomyœlnoœæ nam wszystkim.
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dziêkujemy za oddanie na nas swojego g³osu
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Zapewniamy, ¿e bêdziemy starali siê
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Rada Gminy Sarnaki VII kadencji

Nowa Rada
Samorz¹d gminy Sarnaki wchodzi w now¹ kadencjê
z du¿ymi nadziejami, ale te¿ z emocjami, które ka¿dy
radny chce okie³znaæ, w interesie dobra wspólnego.
Dwie sesje: pierwsz¹, która odby³a siê 28 listopada i
drug¹ z 8 grudnia radni maj¹ poza sob¹. Pomiêdzy
sesjami odby³a siê druga tura wyborów na wójta
gminy Sarnaki, wybory wygra³ ,
urzêduj¹cy wójt i na II sesji Rady Gminy przyj¹³ z r¹k
przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Wyborczej

zaœwiadczenie o wyborze i
z³o¿y³ œlubowanie.
I Sesji nowej Rady Gminy Sarnaki zgodnie z tradycj¹
przewodniczy³ najstarszy wiekiem radny

. Przewodnicz¹cy Gminnej Komisji
Wyborczej Andrzej Jêdrzejuk wrêczy³ radnym
zaœwiadczenia, a nastêpnie z³o¿yli oni œlubowanie.
Rada Gminy Sarnaki VII kadencji:

.
I sesja by³a kontynuowana 1 grudnia, po zakoñczeniu
drugiej tury wyborów wójta gminy. Wówczas
wybrano przewodnicz¹c¹ Rady Gminy. Zosta³a ni¹
p a n i M a ³ g o r z a t a K o r b u t , o b o w i ¹ z k i
wiceprzewodnicz¹cego powierzono panu
S³awomirowi Maciejukowi.
II sesja Rady Gminy odby³a siê w dniu 8 grudnia 2014
r. Rada uchwali³a: Wynagrodzenia Wójta Gminy
Sarnaki, które pozostawi³a na dotychczasowym
poziomie. Wynagrodzenie miesiêczne wójta gminy
Sarnaki wynosi netto 5700, 00 z³. Uchwalono rycza³t
przewodnicz¹cej Rady Gminy w kwocie 1200,00
z³otych miesiêcznie, a wiceprzewodnicz¹cemu w
wysokoœci 600,00 z³otych miesiêcznie. Dietê dla
radnych za udzia³ w posiedzeniach rady i komisji
ustalono w wysokoœci 180,00 z³otych za posiedzenie
oraz so³tysom w wysokoœci 130,00 z³otych za
posiedzenie sesji rady. Wybrano przedstawiciela
gminy Sarnaki do Zgromadzenia Zwi¹zku
Komunalnego „Nieska¿one Œrodowisko” z siedzib¹
w £osicach - radnego S³awomira Maciejuka.
Podczas II sesji wy³oniono sk³ady czterech sta³ych
komisji Rady Gminy:

Andrzej Lipka

Andrzeja Jêdrzejuka

Marian
Bronisz

Mieczys³aw
Bartoszewski, Marian Bronisz, Daniel Tyszko,
Ma³gorzata Korbut, Waldemar Kandziora,
S³awomir Maciejuk, Grzegorz Walczuk, Renata
Dziwiñska, Tomasz Demianiuk, Anna Osiej,
Justyna Filipiuk, Monika Obrêpalska, Jaros³aw
Melech, Henryk Mu³enko, Szczepan Juñczyk

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA BUD¯ETU I FINANSÓW

KOMISJA ROLNICTWA OCHRONY
ŒRODOWISKA I BEZPIECZEÑSTWA

PUBLICZNEGO

KOMISJA KULTURY OŒWIATY ZDROWIA I
POMOCY SPO£ECZNEJ

18 grudnia 2014 rok.

1. Przewodnicz¹cy - Kandziora Waldemar
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego - S³awomir Maciejuk
3. cz³onek - Grzegorz Walczuk

1. Przewodnicz¹cy - Tomasz Demianiuk
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego - Mieczys³aw
Bartoszewski
3. cz³onek - Daniel Tyszko

1. Przewodnicz¹cy - Henryk Mu³enko
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego - Justyna Filipiuk
3. cz³onek - Jaros³aw Melech
4. cz³onek - Marian Bronisz

1. Przewodnicz¹cy - Szczepan Juñczyk
2. Zastêpca Przewodnicz¹cego -Anna Osiej
3. cz³onek - Renata Dziwiñska
4. cz³onek - Monika Obrêpalska
Na zakoñczenie radni zdecydowali, ¿e kolejna sesja
Rady Gminy odbêdzie siê
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Korbut
powiedzia³a: Spo³eczeñstwo da³o nam mandat,
jesteœmy zobowi¹zani dzia³aæ na rzecz dobra lokalnej
spo³ecznoœci. Popieramy pana wójta Andrzeja Lipkê,
poniewa¿ on mia³ poparcie PiS a trzy osoby z naszego
komitetu, które dosta³y siê do Rady Gminy, uzna³y, ¿e
bl i¿szy jest nam œwiatopogl¹d Prawa i
Sprawiedliwoœci ni¿ PSL czy SLD.
Poparcie dla pana wójta nie jest bezwarunkowe dla
wszystkich jego decyzji. Bêdziemy siê przygl¹daæ i
czuwaæ, ¿eby podejmowane decyzje czy inicjatywy
s³u¿y³y Gminie Sarnaki i jej mieszkañcom.
Aktywnie uczestniczy³am we wszystkich protestach
przeciwko budowie wiatraków i biogazowi na terenie
gminy Sarnaki. Iloœæ zebranych podpisów wyraŸnie
œwiadczy³a, ¿e spo³eczeñstwo gminy nie chce tych
inwestycji na naszym terenie. A radni poprzedniej
kadencji pomimo tych protestów i zebranych
podpisów popierali te niechciane inwestycje czyli
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odwrócili siê od spo³eczeñstwa, które da³o im
mandat. I to by³a przyczyna, ¿e podjê³am decyzjê o
kandydowaniu do Rady Gminy Sarnaki. Chcê i bêdê
reprezentowaæ interesy mieszkañców naszej gminy.

W obszarze kultury wspólnie
organizowany jest ju¿ od piêtnastu lat Festyn
Nadbu¿añski w Serpelicach, który cieszy siê
ogromnym zainteresowaniem. Na pewno impreza
bêdzie kontynuowana.
W zakresie bezpieczeñstwa w 2014 roku by³
realizowany projekt wspó³finansowany ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach programu Wspó³pracy
Transgranicznej Polska - Bia³oruœ - Ukraina, dziêki
któremu zakupiono samochody ratowniczo -gaœnicze
wraz ze specjalistycznym wyposa¿eniem. Celem
projektu jest poprawa gotowoœci jednostek stra¿y
po¿arnej do prowadzenia dzia³añ ratowniczych i
gaœniczych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem ludzi i
ochron¹ mienia.
Najwiêkszy problem powiatu to brak œrodków na
budowê, przebudowê oraz bie¿¹ce utrzymanie dróg
powiatowych. W powiecie ³osickim panuje zasada, ¿e
ka¿da inwestycja na drogach powiatowych jest
finansowana w 50% przez powiat i gminê, na której
terenie jest realizowana. Na takich zasadach
wybudowano drogi w Grzybowie, Zabu¿u, Chybowie,
Kózkach, Ho³owczycach, Chlebczynie, Boninie i
Raczkach. Jednak zdarza siê, ¿e powiat rezygnuje z
pieniêdzy, które chc¹ przekazaæ gminy poniewa¿ nie
ma œrodków na w³asny wk³ad. Z tego powodu w 2014
roku z braku pieniêdzy w bud¿ecie powiatu nie dosz³o
do przebudowy drogi powiatowej Sarnaki -
Mierzwice pomimo uzyskania dofinansowania z
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 1,4
mln z³otych i dotacji celowej z gminy Sarnaki w
kwocie 700 tys. z³otych.
W powiecie nie ma jeszcze planu na now¹ kadencjê.
Moim zdaniem najwa¿niejsze inwestycje do realizacji
to:
przebudowa drogi powiatowej Kózki - Mierzwice -
Serpelice - Borsuki z wykorzystaniem œrodków
unijnych z programu Transgranicznego Polska -
Bia³oruœ - Ukraina oraz przebudowa drogi
powiatowej Sarnaki - Mierzwice.

Rada Powiatu £osickiego

Szczepan Miroñski Wies³aw
Pop³awski

Gminê Sarnaki w Radzie Powiatu £osickiego bêd¹
reprezentowali radni i

.
Na temat wspó³pracy pomiêdzy powiatem i gmin¹
radny trzech kadencji Szczepan Miroñski
powiedzia³: -

(ek.)

*Rozpoczyna siê pana druga kadencja. Jakie
po kampanii wyborczej towarzysz¹
refleksje?

,

* Jak ocenia pan mo¿liwoœci wspó³pracy z now¹
Rad¹ Gminy, ze swojego komitetu wprowadzi³
pan 5 radnych?

Podczas II sesji Rady Gminy trudno by³o nie
dostrzec emocji...

* Zdaniem pana co trzeba zrobiæ, aby zapewniæ
zrównowa¿ony rozwój gminy?

Okres wyborów to czas poddawania spo³ecznej
weryfikacji swojej pracy jak te¿ ca³ej wizji rozwoju
gminy. Tym razem weryfikacja zakoñczy³a siê dla
mnie pomyœlnie, ale by³a druga tura. To znaczy, ¿e
wszystko jest mo¿liwe w samorz¹dzie gminy
Sarnaki. Mia³em dwóch kontrkandydatów, na
których te¿ g³osowali mieszkañcy gminy. Chcê
podkreœliæ, ¿e chcê byæ wójtem dla wszystkich
mieszkañców gminy, tych którzy na mnie g³osowali,
tych którzy na mnie nie g³osowali i tych, którzy nie
poszli na wybory. Po³owa mieszkañców gminy
uprawnionych do g³osowania zwyczajowo nie bierze
udzia³u w g³osowaniu. W gminie Sarnaki dzieje siê
tak, jak w ca³ym kraju, ludzie nie chodz¹ na wybory. Z
perspektywy interesu spo³ecznego jest to niepokoj¹ce
zjawisko.
Pomimo ró¿nicy zdañ prowadziliœmy pozytywn¹
kampaniê wyborcz¹. Myœlê, ¿e dziœ mo¿emy sobie
podaæ rêkê z kontrkandydatami.

Ka¿dy radny i wójt gminy podejmuj¹c siê pe³nienia
funkcji publicznych powinien wiedzieæ, ¿e w
przestrzeni publicznej wspó³praca to jedyna droga
porozumienia. Jeœli ktoœ myœli inaczej nie powinien
kandydowaæ. Wszyscy powinniœmy tworzyæ
skuteczn¹ dru¿ynê, która wyka¿e siê prac¹ na rzecz
spo³eczeñstwa naszej gminy.

Takie s¹ pocz¹tki, bywaj¹ trudne. Dotrzemy siê i -
mam nadziejê - wszystko bêdzie przebiega³o
wzorcowo.

Przede wszystkim musimy dbaæ o rozwój
infrastruktury. W gminie Sarnaki bêdziemy d¹¿yæ do
pomyœlnej realizacji inwestycji zwi¹zanych z
kanalizacj¹ gminy. W poprzedniej kadencji zosta³a
opracowana koncepcja kanalizacji gminy. Obecni
radni zapoznaj¹ siê z tym dokumentem jak i opiniami
fachowców i dopiero wtedy bêdziemy podejmowaæ
decyzje. Przedyskutujemy ten temat zarówno na
komisjach jak i na sesji Rady Gminy. Mamy dwa
warianty rozwoju kanalizacji na naszym terenie:
kanalizacja sieciowa i przydomowe oczyszczalnie
œcieków. Realizacja tego zadania wymaga
pozyskania funduszy, nie zrealizujemy tej inwestycji
bez pomocy œrodków unijnych. Tak, ¿e na razie
musimy poczekaæ a¿ rusz¹ fundusze z nowej
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perspektywy finansowej.
Gmina Sarnaki to 32 so³ectwa, 50 proc. gminy mamy
skanalizowane, zbudowaliœmy trzy oczyszczalnie
œcieków w Sarnakach, Serpelicach i Klimczycach, ale
du¿e wsie takie jak: Ho³owczyce, Litewniki,
Mierzwice czekaj¹ na kanalizacjê sieciow¹. Liczymy
na œrodki unijne, tylko pytanie, kiedy bêdziemy mogli
siê o nie staraæ?
Wa¿nym tematem s¹ te¿ odnawialne Ÿród³a energii.
Musimy dobrze siê zastanowiæ nad wyborem
kierunku rozwoju gminy. W tym obszarze szybko
nastêpuje rozwój, jestem za stosowaniem jak
najnowoczeœniejszych technologii. Trzeba poczekaæ

na zapowiadan¹ ustawê o
odnawialnych Ÿród³ach energii.

Mamy ju¿ dokumentacj i
pozwolenie na budowê zbiornika
retencyjno-rekreacyjnego w
Sarnakach na terenie stawów
pobrowarnych. Czekamy tylko na
mo¿liwoœci pozyskania pieniêdzy
z programów unijnych. Tym
razem wk³ad w³asny pokryjemy
ze sprzeda¿y torfu, który stamt¹d
zostanie wydobyty.
Ponadto w zakresie inwestycji do
najpilniejszych zadañ nale¿¹:
modernizacja infrastruktury
drogowej w Sarnakach i na terenie
gminy. Myœlimy o modernizacji
oczyszczalni œcieków w Sarnakach, rozbudowie
gminnego przedszkola, modernizacji budynku po
starym kinie.
Bêdziemy modernizowali œwietlice wiejskie,
budowali boisko wielofunkcyjne przy szkole w
Serpelicach, modernizowali stacje uzdatniania wody
w Ho³owczycach.
Chcemy te¿ reagowaæ na bie¿¹ce zg³aszane przez
mieszkañców potrzeby.

Na terenie gminy mamy dwie szko³y podstawowe w
Sarnakach i w Serpelicach oraz Gimnazjum w

* Jakie inwestycje czekaj¹
gminê Sarnaki w 2015 roku?

ê

* Jak przedstawia siê sytuacja oœwiaty na terenie
gminy, jak wasze szko³y korzysta³y ze œrodków
unijnych?

Sarnakach. Taka baza szkolna zostanie. Pomimo
tego, ¿e gmina jest du¿a, dzieci jest ma³o. I mamy
jeszcze du¿o miejsca dla nowych dzieci w tych
szko³ach co s¹. Demografia, to powa¿ny problem i
dobrze by³oby aby rodzi³o siê jak najwiêcej dzieci.
Nasze szko³y z powodzeniem siêga³y po œrodki
unijne i jestem przekonany, ¿e nadal tak bêdzie.

Jakoœæ kapita³u spo³ecznego na terenie naszej gminy
oceniam wysoko i myœlê, ¿e bêdzie siê to rozwija³o.
W poprzedniej kadencji sporo zainwestowaliœmy w

remonty œwietlic wiejskich. I
d z i ê k i t y m m i e j s c o m
o b s e r w u j e m y o ¿ y w i e n i e
spo³ecznoœci lokalnej. Powstaj¹
stowarzyszenia, aktywizuj¹ siê
ko³a gospodyñ wiejskich,
jednostki OSP. Myœlê, ¿e to
bêdzie sta³y element aktywnoœci
mieszkañców. Tym bardziej
zale¿y mi na rozwoju takich
relacji miêdzyludzkich, ¿e w tej
kadencji planujemy dalej
m o d e r n i z o w a æ w i e j s k i e
œwietlice i tworzyæ mieszkañcom
wsi warunki aby mogli siê
s p o t y k a æ i p o d e j m o w a æ
inicjatywy, które bêd¹ s³u¿y³y
lokalnym spo³ecznoœciom.
Zale¿y nam na uruchomieniu

Centrum Integracji Spo³ecznej na terenie gminy. W
ubieg³ym roku zosta³ powo³any CIS, mamy
podpisane porozumienie z Platerowem, Kornic¹ i
£osicami. Liderem projektu jest nasza gmina CIS
bêdzie mia³ siedzibê w budynku poszkolnym w
Litewnikach. Wiemy, ¿e w nowej perspektywie
finansowej przewidziano spore œrodki na rozwój
ekonomii spo³ecznej.
Czynimy starania u Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego, aby pozyskaæ pieni¹dze na
modernizacjê i dostosowanie tego budynku na
potrzeby CIS oraz zapewnienia jego funkcjonowania
w pierwszych trzech miesi¹cach.

Dziêkuje za rozmowê: Ewa Koziara

,

* Panie wójcie a jak wasza gmina inwestuje w
rozwój lokalnego kapita³u spo³ecznego? Jak pan
ocenia jakoœæ tego kapita³u tutaj?

,

.

Chcê byæ wójtem wszystkich mieszkañców
Wywiad z wójtem gminy SarnakiAndrzejem Lipk¹
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260 rocznica nadania praw miejskich Sarnakom

Spacerkiem po wspó³czesnych
Sarnakach

Pomys³odawc¹ oryginalnego uczczenia 260 rocznicy
nadania praw miejskich Sarnakom by³ ,
który o Sarnakach mówi, ¿e jest to jego nieprzemijaj¹ca
mi³oœæ. Realizacjê pomys³u wspar³o Towarzystwo
Mi³oœników Ziemi Sarnackiej, Gminny Oœrodek Kultury
oraz Gminna Biblioteka Publiczna.
Co prawda pogoda nie dopisa³a ch³ód i przelotne deszcze,
ale ludziom to nie przeszkadza³o. Du¿a grupa mieszkañców
Sarnak spotka³a siê 13grudnia pod pomnikiem V2. Dawniej
teren ten zajmowa³ miejski Rynek.
Pan Rafa³ Zubkowicz rozpocz¹³ gr¹ na ligawce (polskim
ludowym instrumencie dêtym, znanym na ziemiach
polskich od XI wieku. Spotykany jest g³ównie na
Mazowszu).
Zosta³ odczytany przywilej miejski Sarnak wydany przez
króla Augusta III Sasa 13 grudnia 1754 r. By³ to 22 rok
panowania tego króla.
Królewski przywilej czytali:

oraz uczennice i

August Trzeci z Bo¿ej ³aski Król Polski, Wielki Ksi¹¿ê
Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, ¯mudzki, Kijowski,
Wo³yñski, Podolski, Podlaski, Inflandzki, Smoleñski,
Siewierski, Czernichowski, a dziedziczny Ksi¹¿ê Saski i
Elektor w imiê Pañskie amen.

Na wieczn¹ pami¹tkê oznajmujemy niniejszym listem
naszym, wszem i wobec i ka¿demu z osobna, komu o tym
wiedzieæ nale¿y, jaka ta jest usilna zawsze myœl nasza,
abyœmy to zacne Królestwo Polskie, rz¹dem naszym od
Pana Boga powierzone, do pierwszych ozdób przez erekcjê
miast i miasteczek do jak najwiêkszych bogactw i
dostatków, przez nape³nienie tych¿e miast ludŸmi
przyprowadziæ mogli. Ludzie zaœ, aby w jak najwiêkszym

Rafa³ Zubkowicz

Mariusz Dudziuk, Antoni
Makarski Paulina Golwiej Magdalena
Guberska.

Przywilej miejski Sarnak

obfitowali szczêœciu, i nie ustaj¹c, fortun swych brali
pomno¿enie, cokolwiek do tego chwalebnego œrodka mo¿e
byæ sposobów za¿yæ onych nie opuszczamy.
Wiêc tym samym koñcem Urodzonemu Aleksandrowi
Butlerowi staroœcie naszemu mielnickiemu, now¹ osadê
miasta w dziedzicznych dobrach jego ze wsi Sarnaki
nazwanej, w województwie podlaskim w ziemi mielnickiej
le¿¹cych, zaczynaj¹cemu, chc¹c ³ask¹ nasz¹ królewsk¹
dopomóc, chêtnie tedy umyœliliœmy pozwoliæ.
Jako¿ niniejszym listem przywilejem naszym pozwalamy
onemu w tych¿e dobrach swoich dziedzicznych ze wsi
Sarnaki nazwanych, miasto na kszta³t innych koronnych
lokowaæ, erygowaæ i osadzaæ mieszczan, kupców i
wszelkich rzemieœlników i obywateli sprowadzaæ, towary
wszelkie tam¿e zwoziæ i sprzedawaæ, które to miasto
takowym sposobem erygowane i lokowane nazywaæ siê
bêdzie Sarnaki wiecznemi czasy.
Znak zaœ albo pieczêæ taka, jaka tu jest wyryta do
stwierdzenia aktów, listów i spraw miejskich bêdzie mia³o.
Aby zaœ dobrym i s³usznym porz¹dkiem fundowane i
lokowane by³o, moc¹ i powag¹ nasz¹ królewsk¹ prawo
Teutoñskie, które siê nazywa Magdeburskim (…) nadajemy.
Osobliwie deklaruj¹c, ¿e na wzór innych miast koronnych
pomienione miasto Sarnaki rz¹dziæ siê bêdzie powinno,
magistrat, burmistrzów i wójtowskich mê¿ów, i innych
miasta tego urzêdników obieraæ i stanowiæ sobie bêd¹. (Z t¹
jednak kondycj¹, aby urodzony dziedzic

, obranego burmistrza i wójta konfirmowa³.)
Który to magistrat i wójt sprawy wszelakie miêdzy
obywatelami tego miasta zachodz¹ce i sukcesjonalne tak¿e
potoczne, jako i ludzi swawolnych i przeciw prawu
wystêpnych i wszelk¹ osobê w mieœcie i na gruntach onego
w œwie¿o pope³nionym uczynku s¹dziæ bêd¹ (...), a je¿eliby
ktokolwiek krymina³ jaki pope³ni³, takiego do pobli¿szych
miast pryncypalniejszych odsy³aæ bêd¹ powinni.

sub signo
subdelegata

Teatr amatorski w Sarnakach, 1919 r.

Uroczystoœci pierwszomajowe
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Za pozwoleniem i aprobacj¹ urodzonego dziedzica stanowiæ
bractwa i wszelkie cechy rzemieœlnicze (oprócz
piwowarskiego cechu, który dyspozycji urodzonego
dziedzica ) ordynowaæ i artyku³y im uk³adaæ móc
mieæ bêdzie.
Dla po¿ytku zaœ tego miasta trzy jarmarki przez
Najjaœniejszego Œwiêtej Pamiêci Augusta Wtórego Króla
Polskiego najukochañszego ojca naszego: pierwszy na
œwiêto œw. Wojciecha, drugi na œwiêto œw. £ukasza
Ewangelisty, trzeci na œwiêto œw. Agnieszki, dnia 14
miesi¹ca lutego Roku Pañskiego 1716 nadane -
potwierdzamy.
W którym to mieœcie Sarnaki nazwanym targi tygodniowe w
ka¿d¹ niedzielê corocznie pozwalamy i trzy jarmarki, do
dawniejszych jarmarków, temu¿ miastu powag¹ nasz¹
nadajemy. A to pierwszy jarmark na dzieñ Œwiêtego
Stanis³awa Biskupa, drugi na niedzielê po œwiêcie Œwiêtego
Micha³a, trzeci na niedzielê po Œródpoœciu; na które to targi i
jarmarki corocznie wolno bêdzie wszystkim ludziom
jakiegokolwiek rodzaju, stanu i kondycji, kupcom i
handlarzom, do u¿ytku pospolitego towary przywoziæ,
sprzedawaæ, skupowaæ, frymarczyæ, zamieniaæ. Zbo¿e i
wszystko potrzebom ludzkim przywoziæ i sprzedawaæ. Tym
bezpieczeñstwem, jakoby ka¿dy z nich na pomienione targi i
jarmarki id¹c, jad¹c, tam siê bawi¹c, by³ ubezpieczony (...).
Temu¿ miastu na koniec - wszelkich wolnoœci, swobód
miejskich, innym mieszczanom naszym z prawa s³u¿¹cych
spokojnie za¿ywaæ i cieszyæ siê onymi pozwalamy
niniejszym przywilejem naszym, który to przywilej do
wiadomoœci podaj¹c, rozkazujemy aby ten przywilej do
ksi¹g by³ przyjêty i przez genera³a woŸnego publikowany, a
teraz przez nich samych zachowany i drudzy aby go

zachowali, staraæ siê oto maj¹, dla ³aski naszej królewskiej,
prawa nasze królewskie Rzeczypospolitej Koœcio³a
Œwiêtego Rzymskiego Katolickiego w ca³oœci zachowuj¹c;
na co dla lepszej wiary i wagi rêk¹ siê nasz¹ podpisawszy,
pieczêæ koronn¹ przycisn¹æ rozkazaliœmy.
Dan w Warszawie dnia 13 miesi¹ca grudnia Roku Pañskiego
1754 panowania naszego 22 Roku.
Zebrani zostali zaopatrzeni przez pana Rafa³a w plan Sarnak
z 1884 r. i ruszyliœmy na spacer. Z Rynku przeszliœmy
najstarsz¹ ulic¹ Sarnak, dawniej Koœcieln¹ obecnie
Pi³sudskiego. Jest to miejsce sk¹d rozwinê³a siê osada.
Nastêpnie zatrzymaliœmy siê przed koœcio³em, gdzie pan
Rafa³ kontynuowa³ opowiadanie o historii Sarnak.
Przeszliœmy ul. Berka Joselewicza, ulic¹ Szkoln¹ do 3 Maja,
nastêpnie ul. Teatraln¹. Spacer zakoñczyliœmy przed
œwietlic¹ wiejsk¹, ale spotkanie trwa³o nadal. Pan Rafa³

reservatur

Zubkowicz przygotowa³ pokaz starych zdjêæ i opowiada³ o
historii osady ju¿ w œwietlicy.
Wyst¹pi³ te¿ miejscowy zespó³ muzyczny Autem Firmasti,
kwartet, który mo¿e pochwaliæ siê wydan¹ p³yt¹, a w
nied³ugim czasie powstanie druga z kolêdami.

Wójt gminy podziêkowa³ zebranym za
przybycie a panu Rafa³owi Zubkowiczowi za aktywny
udzia³ w tym spotkaniu. - -
mówi³ pomys³odawca spotkania,

Rafa³ Zubkowicz wyrós³ z Sarnak ale uznaæ te¿ trzeba, ¿e z
w³asnej woli i z ca³¹ œwiadomoœci¹ wrós³ w Sarnaki i ziemiê
Sarnack¹.
Prezes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Sarnackiej

powiedzia³a:

.
Spotkanie zakoñczy³o siê poczêstunkiem i wspólnym
œpiewaniem, przy akompaniamencie pana

który gra³ na akordeonie. Ewa Koziara

Andrzej Lipka
,

Agata
Wasilewska

Henryka
Mu³enko,

Ja nie oczekujê podziêkowañ
bo jestem d³u¿nikiem

Sarnak i okolic. To jest to, co mogê zrobiæ, przekazaæ swoj¹
wiedzê historyczn¹ i zrobiæ przyjemnoœæ ludziom, którzy s¹
zainteresowani przesz³oœci¹ swojej miejscowoœci. Robiê to z
prawdziw¹ przyjemnoœci¹.

Jestem zadowolona, ¿e w
spacerze po Sarnakach uczestniczy³o trochê osób. Na
pocz¹tku by³o ich oko³o 50, potem niektórzy chyba
wystraszyli siê deszczu. Pogoda nam niezbyt sprzyja³a, ale i
tak uwa¿am to wydarzenie za udane. Sporo osób mówi³o mi,
¿e im siê podoba³o, ¿e by³o sympatycznie, ¿e by³ to czas
spêdzony przyjemnie i po¿ytecznie.
Ludzi trudno jest zachêciæ do aktywnoœci, wymyœliæ coœ tak
atrakcyjnego, by chcia³o siê im wyjœæ z ciep³ego domu i
wzi¹æ w tym udzia³. Ale jestem optymistk¹ i wierzê, ¿e z
czasem bêdzie lepsza frekwencja. Myœlê, ¿e jak na Sarnaki
nie by³o Ÿle.
Pomys³ œwiêtowania i formy obchodów rocznicy (jak by nie
patrzeæ - okr¹g³ej) narodzi³ siê pod koniec listopada, wiêc
szybko zwo³a³am zebranie zarz¹du naszego Towarzystwa i
zaczêliœmy dopracowywaæ szczegó³y. Cieszê siê, ¿e by³
odzew ze strony spo³eczeñstwa

Browar 1936 r.

Szko³a
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Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich

Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich

Do 19 stycznia 2015 r. MPiPS przyjmuje wnioski z
programu FIO. Warto aby organizacje pozarz¹dowe
zapozna³y siê z warunkami uzyskania dotacji i
spróbowa³y swoich si³. Udzia³ w tym konkursie nie jest
przeszkod¹ do z³o¿enia wniosku z Priorytetu 1. Ma³e
inicjatywy P FIO, gdzie fundusze s¹ dzielone przez
operatorów regionalnych.
Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej zaprasza
organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz wszystkie
jednostki posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ do udzia³u w
otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty
dofinansowywane w 2015 r. ze œrodków krajowego
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - PFIO.
Wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê
priorytetów: Priorytet 2. Aktywne spo³eczeñstwo;
Priorytet 3. Aktywni obywatele; Priorytet 4. Silne
organizacje pozarz¹dowe oraz komponentu dzia³añ
systemowych, wynosi 60.000 000,00 z³.

Sk³adane projekty powinny realizowaæ cel g³ówny P
FIO w 2015 r., jakim jest

. Realizacja podjêtych-zaprojektowanych
dzia³añ ma umo¿liwiæ cz³onkom lokalnych
spo³ecznoœci anga¿owanie siê w ró¿norodne dzia³ania
na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie,
realizacjê i monitoring polityk publicznych.
Termin sk³adania ofert: od 08.12.2014 r. do
.

Oferty nale¿y sk³adaæ w dwóch formach: w wersji
elektronicznej przez Generator Ofert FIO oraz w wersji
papierowej wys³anej poczt¹, na adres: Departament
Po¿ytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
z dopiskiem FIO 2015, wówczas decyduje data stempla
pocztowego.
Szczegó³owe zasady przyznawania dotacji, jakie
kryteria nale¿y spe³niaæ znajduj¹ siê w nastêpuj¹cych
dokumentach: Regulamin Konkursu Inicjatyw
Obywatelskich z 2015 r. oraz Program Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2010.
Wymienione dokumenty znajduj¹ siê na stronie
internetowej: . (e.)

zwiêkszenie zaanga¿owania
obywateli i organizacji pozarz¹dowych w ¿ycie
publiczne

19.01.2015
r

www.pozytek.gov.pl

Zima w obiektywie Moniki K³ykociñskiej
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Za chwilê Herodów zobaczymyZa chwilê Herodów zobaczymyZa chwilê Herodów zobaczymy
Gminny Oœrodek Kultury zosta³ powo³any w Sarnakach
w 1986 r. Jednym z pierwszych zespo³ów jaki powsta³
by³y Herody i £zy so³tysa.
Zespó³ kolêdniczy Herody aktywizuje siê zawsze w
okresie Bo¿ego Narodzenia. Obecnie te¿ trwaj¹ próby
Herodów 2014/2015. Tradycyjnie wyrusz¹ z
przedstawieniem od dnia œw. Szczepana i bêd¹
odwiedzaæ domy do Trzech Króli. Grupa kolêdnicza
sk³ada siê z piêciu osób. Kabaret „£zy So³tysa” równie¿
przygotuje inscenizacjê Herody.

-

- mówi³a dyrektor
GOK.

M³odzie¿ jest chêtna i zaanga¿owana. Grupy
kolêdnicze chodz¹ po domach i wszêdzie s¹ dobrze
przyjmowani

Od pocz¹tku istnienia GOK w Sarnakach s¹
Herody, poniewa¿ to przedstawienie kszta³towa³o moj¹
wyobraŸniê. Mama zawsze opowiada³a, ¿e w czasach
jej dzieciñstwa i m³odoœci w okresie Bo¿ego Narodzenia
Herody chodzi³y po domach. Kiedy zaczê³am pracowaæ
uzna³am, ¿e trzeba te dawne tradycje wskrzesiæ.
Pierwszy scenariusz dosta³am z Wojewódzkiego Domu
Kultury w Bia³ej Podlaskiej, póŸniej sama szuka³am w
ró¿nych Ÿród³ach. Mam 12 scenariuszy. Mam te¿ takie

Teresa Jakubiñska

Herody, które pan Stanis³aw Wawryniuk odtworzy³ z
pamiêci, kiedy jako m³ody cz³owiek, w okresie
miêdzywojennym sam chodzi³ z Herodami.
Wspó³pracuj¹ca z nami Barbara So³tan, na bazie
starych scenariuszy pisze uwspó³czeœnione Herody,
przede wszystkim dialogi pomiêdzy diab³em a
Herodem.

Zespo³y kolêdnicze z Sarnak mog¹ pochwaliæ siê
wieloma sukcesami, ale najwa¿niejsze, ¿e podtrzymuj¹
i kultywuj¹ miejscowe tradycje.
Herody to ludowe przedstawienia bo¿onarodzeniowe
odgrywane przez grupy kolêdnicze, podobne do
jase³ek. Treœæ przedstawienia opiera siê na fragmencie
Ewangelii (Mt 2, 16-19) opisuj¹cym rzeŸ niewini¹tek i
œmieræ króla Heroda Wielkiego. G³ówny w¹tek
dramatyczny ma cechy moralitetu - ukazuje walkê
dobra (Anio³) ze z³em (Diabe³). Despotyczny Herod
skazany jest na wieczne potêpienie i poddany dwóm
egzekucjom: Œmieræ zabiera jego cia³o, a Diabe³ duszê.
W niektórych regionach Polski do w¹tku g³ównego
dodawane s¹ inne w¹tki np. humorystyczne sceny z
¯ydem lub wizytê u Heroda Trzech Króli. (ek.)
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Pasje i zainteresowaniaPasje i zainteresowaniaPasje i zainteresowania
W Sarnakach mieszkaj¹ od urodzenia, s¹ nauczycielkami.
Realizuj¹c swoje ¿yciowe pasje i

twórczo siê rozwijaj¹ ale te¿ dziel¹ siê swoj¹
wiedz¹ i swoimi umiejêtnoœciami z innymi.
Pani rêkodzie³em zajmujê siê od kilkunastu
lat. - - mówi,

.
Zami³owanie do tworzenia ró¿nych ³adnych rzeczy pani
Irena przekazuje dalej. Przez kilka lat prowadzi³a ró¿ne
zajêcia plastyczne z uczniami w Zespole Szkó³ w Sarnakach,
gdzie jestem nauczycielk¹ jêzyka polskiego. Cotygodniowe
warsztaty decoupage pod jej kierunkiem przez dwa lata
odbywa³y siê te¿ w £osickim Domu Kultury. Krótkich
kursów decoupage, malowania na szkle, scrapbookingu ju¿
nie liczy. Siedlce, Soko³ów Podlaski, Warszawa - to tylko
niektóre z miejscowoœci, gdzie je prowadzi³a. -

Wielk¹ pasj¹ pani Ireny jest tak¿e œpiew, œpiewa w chórze
koœcielnym prowadzonym przez znakomitego organistê i
dyrygenta, pana Janusza Ko³tuniaka, a tak¿e w zespoleAura,
który prowadzi tak¿e pierwszorzêdny muzyk, pan Tadeusz
Goœ. Sarnaki maj¹ ogromne szczêœcie do muzyki i muzyków,
wiêc i t¹ pasj¹ wpisuje siê w mapê kulturaln¹ Sarnak i
regionu.

- mówi³a

Anna Jurzyk Irena
PaŸdzior

Irena PaŸdzior

Anna Jurzyk

To chyba dziedziczne bo moja mama jest
pasjonatk¹ haftu krzy¿ykowego. Ja mam mniej cierpliwoœci,
wiêc malujê na szkle, ozdabiam ró¿ne przedmioty technik¹
decoupage (pude³ka, szkatu³ki, obrazki, bombki, pisanki,
lampiony szklane i inne), wykonujê kartki i albumy na ró¿ne
okazje - œwiêta, imieniny, urodziny, œluby…. Malujê - piszê
ikony, lubiê te¿ malowaæ pastelami, a od niedawna stawiam
pierwsze kroki, tworz¹c, nieœmia³o jeszcze, ma³e formy
witra¿owe. Zdarzy³o mi siê te¿ odnowiæ kilka figur
gipsowych i ju¿ nastêpne czekaj¹ na swoj¹ kolej

Mi³o jest
widzieæ piêkne przedmioty wykonane przez tych, których
nauczy³am je tworzyæ - podkreœla. Równie przyjemne jest te¿
poczucie, ¿e to, co robiê znajduje siê w przeró¿nych
miejscach na œwiecie i w posiadaniu ró¿nych, czêsto bardzo
znanych wszystkim osób.

W ¿yciu mam dwie pasje: podró¿e i robótki rêczne
. Tê pierwsz¹ próbujê wszczepiæ swoim

uczniom od wielu lat organizuj¹c dla nich wycieczki po
Polsce. Z córk¹ Dominik¹ zwiedziliœmy ca³y kraj. Zajmuje
siê tak¿e kszta³ceniem nauczycieli w zakresie organizacji
turystyki szkolnej.
Zami³owanie do robótek rêcznych odziedziczy³am po Babci,
chocia¿ to nie Ona wprowadza³a mnie w ich tajniki.
Szyde³kowania, robótek na drutach, haftowania nauczy³a
mama. Od wczesnych lat szkolnych robi³am na szyde³ku i
drutach ubranka dla lalek, serwetki. Potem przyszed³ czas na

swetry - obrazy. Od dwudziestu lat pasj¹ sta³o siê
haftowanie, najpierw serwetek, obrusów, potem obrazów.
Wszystkie rodzaje haftu zdominowa³ jednak u pani Anny
haft krzy¿ykowy. Malowane ig³¹ obrazy zdobi¹ œciany jej
domu oraz znajomych, nie tylko w okolicy, lecz tak¿e w ca³ej
Polsce. Wiele obrazów powêdrowa³o za granicê, do W³och,
Francji, Anglii, Niemiec, Brazylii, Japonii, Chin, na Ukrainê
i Bia³oruœ. W domowej galerii pani Ani znajduje siê ok. 100
obrazków i obrazów o bardzo ró¿nej tematyce - myœliwskie,
pejza¿e wiejskie, stare chaty wiejskie, bukiety kwiatowe,
martwe natury.
Na zamówienie haftuje obrusy, serwety, obrazki komunijne i
œlubne (whaftowane imiona i daty), pocztówki komunijne i
okolicznoœciowe, zaproszenia œlubne. Tworzy w³asne wzory
portretowe i inne.
Obecnie realizuje w³asny projekt hafciarski „Dolina Bugu
ig³¹ malowana”. Fotografuje krajobrazy doliny Bugu i
zabytki regionu nadbu¿añskiego, przetwarza je na wzory do
haftu.
Podczas XII Miêdzynarodowych Dni z Doradztwem
Rolniczym w konkursie „Przedsiêbiorczoœæ mieszkañców
wsi” za swoje prace otrzyma³a nagrodê - puchar Wojewody
Mazowieckiego. W jej dorobku artystycznym s¹ tak¿e liczne
wyró¿nienia i podziêkowania za dzia³alnoœæ artystyczn¹.
W 2010 r. za ca³okszta³t dzia³alnoœci artystycznej otrzyma³a
puchar Dyrektora oddzia³u siedleckiego Mazowieckiego
Oœrodka Doradztwa Rolniczego.
Od 2010 r. tworzy tak¿e piêkne kartki okolicznoœciowe
technik¹ 3D i Flower soft (zdobienie kolorowymi wiórkami).
Zaprojektowane przez ni¹ kartki imieninowe, urodzinowe,
œlubne, komunijne, na chrzest ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem odbiorców. Na zamówienie tworzy
zaproszenia œlubne, komunijne i inne.
Do swoich pasji rêkodzielniczych w 2013 r. do³¹czy³a
cudeñka z osikowych p³atków - tworzy pisanki, bombki,
dzwonki, choinki i inne œwi¹teczne ozdoby oraz haft
matematyczny - z figur geometrycznych haftowanych ig³¹
powstaj¹ piêkne kartki okolicznoœciowe. (ek.)
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