Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Gmina Sabnie
Informacje na temat rolniczej jakości produkcyjnej
Gmina Sabnie jest gminą typowo rolniczą. Rolnicze formy użytkowania ziemi są podstawową formą korzystania z
zasobów naturalnych na terenie gminy. Użytki rolne zajmują obszar 8044 ha, lasy i grunty leśne 2446 ha.
Produkcja rolna w Gminie Sabnie koncentruje się na:
Chów bydła , trzody, zbóż – na terenie gminy Sabnie jest kilku rolników specjalizujących się w hodowli trzody chlewnej
i bydła. Jedno z gospodarstw zajmuje się hodowlą macior i odchowem małych prosiąt. Jest również kilkunastu rolników
specjalizujących się w produkcji mleka i zajmujących się odchowem młodego bydła. Są również osoby prowadzące
działy specjalne-produkcja pieczarek.
Tabela1. Liczba gospodarstw rolnych
Nazwa
gminy

Liczba
gospodarstw

Powierzchnia
gospodarstwa

Sabnie

Około 800

7760 ha

Tabela2. Lasy i obszary leśne: Lasy i grunty leśne: 2446 ha.

Gmina

Obszary
chronione
ogółem /ha/

Udział
powierzch
chronion.
w powierz
ogół. /%/

Rezerwaty
przyrody /ha/

Obszary
chronion.
krajobr. /ha/

Użytki
ekologiczne /ha/

Zespoły
przyrodniczo-krajoznawcze /ha/

Pomniki
przyrody /szt./

Sabnie

1570.06

15

-

1564

6,06

-

3

Tabela3. Bogactwa naturalne: żwir. Bonitacja gruntów ornych opodatkowanych (łącznie z sadami)

Wyszczególnienie
Gmina Sabnie

Klasy bonitacyjne gruntów ornych
II

IIIA

IIIB

IVA

IVB

V

VI

VIZ

33

974

1797

1468

626

885

682

36

Opracowanie historyczne gminy
Gmina Sabnie położona jest w centralnej części rejonu sokołowskiego, zajmując powierzchnię 10,792 ha. Jest to
gmina typowo rolnicza , nie posiadająca żadnego przemysłu. W jej skład wchodzi 20 sołectw , a zamieszkuje ją 4,140
mieszkańców .
W gminie Sabnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe : w Sabniach imienia Heleny Mniszek w Niecieczy im . Armii
Krajowej i w Zembrowie oraz jedno Publiczne Gimnazjum w Sabniach imienia Heleny Mniszek. Przedszkole w Sabniach
ma dwie filie w Zembrowie i w Kupientynie.
Z placówek kulturalnych Gmina Sabnie posiada Gminną Bibliotekę Publiczną w Sabniach z filiami w Zembrowie i w
Kupientynie.
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Na terenie Gminy Sabnie znajduje się dużo ciekawych, aczkolwiek trochę zapomnianych miejsc . Tu mieszkała i
zmarła Helena Mniszek - autorka m.in. słynnej powieści "Trędowata". Do dziś stoi kapliczka umiejscowiona przed nie
istniejącym już dworkiem pisarki. W pobliskim Zembrowie na przykościelnym cmentarzu rodzinnym , znajduje się jej
skromny grób.
Niewątpliwą atrakcją gminy są malowniczo położone we wsi Niewiadoma " Wały Jaćwingowskie " stanowiące ślady
kultury Jaćwingów na Podlasiu. Ponadto zachowały się zabytkowe dwory w Kupientynie , Kurowicach , Wymysłach i
Grodzisku. Są one pamiątkami XIX wieku i lat międzywojennych . Ciekawostką jest również skromny, lecz zabytkowy
kościółek w Grodzisku - dawna cerkiew unicka.
Samorząd Gminy Sabnie podejmuje ogrom działań, w wyniku których gmina będzie ośrodkiem wzrostu
gospodarczego, terenem dobrze wyposażonym w urządzenia infrastruktury technicznej , przyjaznym , bezpiecznym i
atrakcyjnym miejscem dla wypoczynku.
Gmina leży w granicach otuliny Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Ważne miejsce w działaniach samorządu
zajmuje ekologia . Dowodem tego jest konsekwentna realizacja programu gospodarki wodno – ściekowej.
Gmina jest w trakcie realizacji inwestycji proekologicznej jaką docelowo będzie zbiornik retencyjny na rzece Cetynii
pod nazwą „Niewiadoma" o powierzchni około 50 ha lustra wody. Poprzedza go zbiornik wstępny „ Kupientyn", który
został oddany w 2004 r. Gmina Sabnie posiada dokumentację techniczną na zbiornik główny.
W 2004 wybudowano oczyszczalnie przy Szkole Podstawowej w Niecieczy, w Zembrowie i Zespole Szkół w Sabniach.
Na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków w Sabniach .
Utrzymaniem czystości w gminie: zbiórką nieczystości komunalnych stałych i płynnych na terenie Gminy Sabnie
zajmuje się Przedsiębiorstwo PUiK.
Zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Sabniach - 94,5% gospodarstw domowych korzysta z sieci
wodociągowych.
Dla potrzeb mieszkańców planuje się wykonać modernizację Domu Wiejskiego w Sabniach, do którego zostanie
przeniesionych kilka instytucji użyteczności publicznej.

Wykaz szkół, ośrodków kultury:
L.p.

Nazwa szkoły

adres:

1.

Szkoła podstawowa w Zembrowie

Zembrów 23 08-331 Sabnie

2.

Zespół Szkół w Sabniach: Publiczne
Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

ul. Słoneczna 1 08-331 Sabnie

3.

Szkoła Podstawowa w Niecieczy

Nieciecz Włościańska 30 08-331 Sabnie

Wykaz zabytków i miejsc o dużym znaczeniu historycznym
●
●
●
●
●

●

Pomnik pamięci żołnierzy Armii Krajowej w Wymysłach.
Kapliczka przed nie istniejącym już dworem pisarki Heleny Mniszek w Sabniach.
Grób Heleny Mniszek na przykościelnym cmentarzu w Zembrowie.
Kościół Par. P.W.ŚW. Jana Chrzciciela w Zembrowie.
Wały Jaćwingowskie w Niewiadomej – podczas badań archeologicznych pod koniec lat 70 odkryto tam cmentarzysko
prawdopodobnie z IX wieku.
Zespół Dworski i Parki Dworskie w: Kupientynie, Grodzisku i Wymysłach.
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Informacje o obszarach i występujących ciekawych roślinach/zwierzętach o znaczeniu przyrodniczym.
●
●

wykaz przyrodniczych obiektów chronionych z opisem: Otulina Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
fauna- ciekawe, specyficzne gatunki, opis: czarny bocian we wsi Tchórznica

Wykaz organizacji pozarządowych:
Straż pożarna: OSP Sabnie, OSP Hołowienki ,OSP Niewiadoma , OSP Suchodół, OSP Tchórznica, OSP Grodzisk, OSP
Kupientyn, OSP Nieciecz.
Informacje na temat cieków i zbiorników wodnych.
Wody powierzchniowe i podziemne Gminy :
●
●
●

Rzeki – Cetynia i Buczynka.
Zbiornik wstępny w Kupientynie.
W planach inwestycyjnych na najbliższe lata jest budowa na rzece Cetyni zbiornika retencyjnego o powierzchni
około 50 ha, pomiędzy wsiami Kupientyn, Nieciecz, Niewiadoma.

Informacje o problemach związanych z ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów.
Stan zanieczyszczenia wód - Rzeka Cetynia i Buczynka stan: pozaklasowa.
Działania gminy na rzecz środowiska – brak oczyszczalni ścieków, istnieje problem z zagospodarowaniem odpadów
komunalnych ciekłych.
Opis sytuacji turystyki, tendencje, potencjału.
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