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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

29 sierpnia 2012 r.

Koronacja obrazu Matki BoŜej w Łazówku
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza,
Panny, 15 sierpnia, podczas Eucharystii celebrowanej odbyła się koronacja łaskami słynącego obrazu Matki
BoŜej Pocieszenia w Łazówku.
Strona 2

Najlepsze ¿yczenia
zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków z okazji imienin składa w imieniu
Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników
Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Adam
Góral i Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
Pani Izabeli Markowicz
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Wandzie Beacie Wilk
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni
oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 31
sierpnia - 13 września 2012 roku.

KOLEJNY STULATEK W GMINIE
W sierpniu br. mieszkaniec gminy
Sterdyń Pan Marian Chendoszka
skończył 100 lat.
Na uroczystość z Ŝyczeniami
i kwiatami przybyli Wójt Gminy
Sterdyń Czesław Marian Zalewski,
kierownik Terenowej Placówki KRUS
w Sokołowie Podlaskim Tadeusz
Hardej oraz kierownik GOPS
w Sterdyni Pani Wiesława Tymińska
Jubilat urodził się w Kamieńczyku.
Tam teŜ pracował i mieszka do dziś
z dziećmi, wnukami i prawnukami.
Nie narzeka na brak zdrowia.
Humor go nie opuszcza, ma jeszcze
w sobie duŜo energii. Mimo pięknego
wieku, jest niezwykle pogodny
i uśmiechnięty.

Wszystkim przybyłym Ŝyczył „100
lat zdrowia i mocnego łóŜka do
roboty”, bo jak twierdzi to jest recepta
na długowieczność.
Bez zająknięcia wyrecytował
z pamięci balladę Adama Mickiewicza
„Powrót Taty”. Wszyscy byli pod
wraŜeniem.
Potrafi
takŜe
wyrecytować
balladę
„Pani
Twardowska”.
Pan Marian otrzymał bukiet 100
róŜ oraz listy gratulacyjne od Prezesa
Rady Ministrów RP, Wójta Gminy
Sterdyń i kierownika PT KRUS.
Jubilatowi Ŝyczymy duŜo zdrowia
i pomyślności.
Anna Kowalska
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NIECODZIENNE UROCZYSTOŚCI W ŁAZÓWKU
W dniu 15 sierpnia 2012 r. obyła
się uroczystość Koronacji Obrazu
Matki BoŜej Pocieszenia w Łazówku
połączona z obchodami Święta
Plonów Gminy Sterdyń i oddanie do
uŜytku świetlicy wiejskiej wraz z
terenem przy świetlicy i kościele w
Łazówku.
JuŜ na długo przed oficjalnym
rozpoczęciem uroczystości zbierały
się tłumy wiernych. Przyjmuje się, Ŝe
było ich około 6 tysięcy. Piesze
pielgrzymki zostały zorganizowane
w parafii Kosów Lacki, Ceranów
oraz Sterdyni.
Przed rozpoczęciem liturgii
historię kultu Matki BoŜej
w Łazówku i losy cudownego obrazu
przybliŜył ks. dr Zenon Czumaj,
autor ksiąŜki, wydanej w związku
z uroczystością. Początki kultu wiąŜą
się z wydarzeniami z XVI wieku.
Miejscowa tradycja głosi, Ŝe Ŝona
dziedzica z Łazowa, przechodząc
wraz ze swymi sługami przez
dworski las, zatrzymała się na
niewielkiej polanie. Tu właśnie
ujrzała najpierw niezwykłą jasność,
a gdy upadła na kolana, jej oczom
ukazała się piękna postać kobiety
stojącej na olbrzymim kamieniu.
Piękna pani, którą była Najświętsza
Maryja Panna, poleciła dziedziczce,
aby przychodziła na to miejsce
z modlitwą. MąŜ dziedziczki na tym
miejscu zbudował niewielką
drewnianą świątynię, do której
zaczęli licznie napływać wierni, a
symbolem
obecności
Maryi
w Łazówku stał się głaz, przy którym
stanął ołtarz. W 1875 r. rząd carski
zamienił katolicką świątynię na
cerkiew prawosławną. Wizerunek,
do którego nawiązuje w swej formie
obecny obraz Matki BoŜej
najprawdopodobniej powstał w XVII
wieku, gdy na tym terenie przenikały
tradycje łacińskie i bizantyjskie.
W 1913 r. Rosjanie przewieźli obraz
do klasztoru prawosławnego
w Wirowie, a następnie wywieźli go
do Rosji. W Łazówku pozostała
jedynie nieudolna kopia obrazu.
Mimo
ponawianych
prób

poszukiwań, obrazu nie udało się
odzyskać.
W latach siedemdziesiątych XX
wieku ówczesny proboszcz, ks.
Kazimierz śelisko zlecił namalowanie
nowego wizerunku Matki BoŜej.
W 2011 r. kościół w Łazówku został
podniesiony do rangi sanktuarium
diecezjalnego.
Główne uroczystości Koronacji
Obrazu Matki BoŜej Pocieszenia
rozpoczęły się od
Eucharystii
celebrowanej
przez
biskupa
drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika
Dydycza. Poświęcone korony, których
autorem jest Jan Andrzej Dębowski
z Łodzi, zostały nałoŜone na skronie
Jezusa i Maryi przez ks. biskupa
Antoniego Dydycza oraz kustosza
sanktuarium. ks. dra kan. Dariusza
Kujawy. Pod dekretem koronacyjnym
podpisali się między innymi księŜa,
siostry zakonne, przedstawiciele
Parlamentu z Senatorem Waldemarem
Kraską i władz samorządowych
wszystkich szczebli - z Członkiem
Zarządu
Województwa
Mazowieckiego
Janiną
Ewą
Orzełowską, Starostą Powiatu
Sokołowskiego Leszkiem Iwaniukiem,
Wójtem Gminy Sterdyń – Czesławem
Marianem Zalewskim oraz miejscowej
społeczności.
Kustosz sanktuarium w Łazówku
ks. Dariusz Kujawa wręczył
Czesławowi Marianowi Zalewskiemu
Wójtowi
Gminy
Sterdyń
okolicznościową statuetkę. Napis na
niej brzmi: „Panu Czesławowi
Marianowi Zalewskiemu Wójtowi
Gminy
Sterdyń
w
dowód
wdzięczności za troskę
i wsparcie rozwoju Sanktuarium
Maryjnego w Łazówku – wdzięczni
Parafianie i Kustosz Sanktuarium,
Łazówek 15.08.2012”. Wójt Gminy
dziękując za wyróŜnienie powiedział,
Ŝe naleŜy się ono wszystkim, którzy
współuczestniczyli w realizacji tego
zadania.
Po zakończeniu uroczystości
religijnych zgromadzeni goście udali
się na plac przykościelny przed
świetlicę wiejską, która tego dnia
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została oficjalnie przekazana do
uŜytkowania. Aktu przecięcia wstęgi
dokonali: Janina Ewa Orzełowska –
Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego, Czesław Marian
Zalewski – Wójt Gminy Sterdyń,
Mirosława Gałaguz – sołtys wsi
Łazówek oraz Jerzy Kur –
Przewodniczący Rady Sołeckiej.
Krótką informację o zadaniu pn.
„Świetlica
wiejska
rozwija,
aktywizuje, kształci i promuje –
remont, wyposaŜenie świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu w Łazówku” przedstawiła
Urszula Woźniak – Zastępca Wójta
Gminy. Działanie to mogło zostać
zrealizowane przez Gminę Sterdyń
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. W ramach zadania została
wyremontowana i wyposaŜona
w krzesła i sprzęt sportowy świetlica
wiejska. Plac integracyjny przed
świetlicą został wyłoŜony kostką
brukową. Ustawiono ławki, kosze na
śmieci, stojak na rowery oraz tablice
informacyjne. Zasadzono krzewy
i drzewka ozdobne. Koszt projektu
wyniósł 231.139 zł, z czego 138.837 zł
to dotacja.
Następnie został rozstrzygnięty
konkurs na najpiękniejszy wieniec
doŜynkowy. Komisja konkursowa
zdecydowała, Ŝe I miejsce zdobył
wieniec z Białobrzeg. Na kolejnych
uplasowały się wieńce z Łazówka,
Łazowa, Kamieńczyka oraz Kolonii
Dzierzb. Zdobywca I miejsca
reprezentował Gminę Sterdyń na
Powiatowych
DoŜynkach
organizowanych w Jabłonnie Lackiej,

gdzie zajął III miejsce.
Licznie zgromadzeni goście
mogli równieŜ wysłuchać laureatów
Konkursu Piosenki Patriotycznej
Śpiewajmy Panu – Podlaskie 2012 ,
zespołu wokalno-instrumentalnego
„Kaprysy” ze Skrzeszewa, scholę
EMANUEL
z
Sokołowa
Podlaskiego, orkiestrę dętą OSP
w Sterdyni oraz kapelę ludową
Sterdyniacy.

OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI MASTERS
W GMINIE STERDYŃ
W niedzielę 12 sierpnia br. w
Sterdyni odbył się IV Ogólnopolski
Wyścig
Kolarski
MASTERS
zorganizowany przez Sokołowskie
Towarzystwo Cyklistów i Wójta
Gminy Sterdyń.
W wyściugu wzięło udział 69
zawodników z całej Polski, w tym
jedna kobieta.
Wyścig został rozegrany w 5
kategoriach wiekowych: M30, M40,
M50, M60 i M70. Trasa wyścigu
przebiegała przez teren gminy
Sterdyń:
 Start/meta - Sterdyń, ul. Lipowa
przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu
 Sterdyń, ul. Seroczyńska
 Seroczyn
 Łazów
 Łazówek
 Kamieńczyk
 Matejki
 Białobrzegi
 Kiełpiniec
 Chądzyń
 Sterdyń

Grupy M-30, M-40, M-50 miały
do pokonania 75 km (trzy okrąŜenie),
a M-60 i M-70 50 km (dwa
okrąŜenia).
Zwycięzcami zostali, w kategorii:
 M-30 Sylwester Matusiak z klubu
Świat Rowerów
 M-40 Piotr Pawłowski KS Ślęza
Sobótka
 M-50 Cezary Pyzikowski LKK
Lublin
 M-60 Grzegorz Trans BTC Team
Nowy Dwór Mazowiecki
 M-70 Jerzy Szemraj Piekary
Śląskie
Nagrody w postaci pucharów
i pamiątkowych medali wręczył
zwycięzcom Czesław Marian
Zalewski Wójt Gminy Sterdyń
oraz Marianna Kobylińska Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni.
Trasę zabezpieczali straŜacy
z jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w Sterdyni.
Anna Kowalska

Renata Piwko
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OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 3 i 6 Statutu
Gminy Sterdyń uchwalonego uchwałą Nr V/34/03 Rady
Gminy w Sterdyni z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz.
Województwa Mazowieckiego Nr 184, poz. 4620 z późn.
zm.) podaję do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu 6
września 2012 r. (czwartek) w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbędzie się XV Zwyczajna
Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Rozpoczęcie obrad - godz. 09.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami
Rady Gminy.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Przyjęcie informacji o złoŜonych oświadczenia
majątkowych kierowników i dyrektorów jednostek
organizacyjnych.
7. Przyjęcie informacji na temat analizy oświadczeń
majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy i
Wójta Gminy.
8. Przyjęcie informacji na temat analizy oświadczeń
majątkowych radnych gminy Sterdyń.
9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budŜetu

gminy Sterdyń, o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za
okres I półrocza 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaniechania realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci
kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły
Dalsze, Chądzyń, Stelągi, Golanki”.
11.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania na realizacje zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły
BliŜsze”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sterdyń
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w kaŜdym
okręgu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata
2012 -2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy
Sterdyń na rok 2012.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz
zapytania mieszkańców.
16. Przyjęcie protokołu Nr XIV/12 sesji Rady Gminy
Sterdyń odbytej w dniu 26 czerwca 2012 r.
17. Zamknięcie sesji.
OBRADY SESJI SĄ JAWNE
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ADAM GÓRAL

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STERDYŃ
Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół
publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla
młodzieŜy i dla dorosłych
oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników słuŜb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku
Ŝycia. Pomoc materialną o charakterze socjalnym moŜe
otrzymać zamieszkujący na terenie gminy uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie występuje; bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub cięŜka choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm, narkomania, a takŜe
w przypadku rodziny niepełnej lub gdy w rodzinie
wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc socjalna realizowana
będzie w następujących formach:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a takŜe w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
-pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególności zakupu podręczników,

- w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy realizacja
pomocy w powyŜszych formach z róŜnych względów
będzie niemoŜliwa, przyznana pomoc będzie mogła być
realizowana w formie pienięŜnej.
Wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o
pomoc socjalną w przeliczeniu na jedną osobę nie moŜe
przekroczyć kwoty ustawowego kryterium dochodowego
stosowanego w pomocy społecznej. tzn. 351 zł na jedną
osobę. Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc socjalną
zobowiązani są do przedłoŜenia informacji o wszystkich
dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym
złoŜenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu,
zaświadczenia za miesiąc w którym wniosek zostanie
złoŜony. Druki wniosków o udzielenie socjalnej pomocy
materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sterdyni. Wypełnione wnioski o udzielenie pomocy
socjalnej na rok szkolny 2012/2013 wraz z kompletem
zaświadczeń o dochodach rodziny naleŜy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Sterdyni
w okresie od 1 września 2012 r. do 17 września 2012 r.

Wiesława Tyminska
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Z pokoju nauczycielskiego…
Przed pierwszym dzwonkiem…
Witam szanownych czytelników
tej rubryki, którą wznawiamy po
letniej przerwie.
Jak minęły wakacje? Rodzinnie,
wyjazdowo czy w najbliŜszej
okolicy? Wszędzie moŜe być
atrakcyjnie
–
to
kwestia
pozytywnego nastawienia i dobrych
rodzinnych relacji. NajwaŜniejsze,
aby wszyscy, rodzice i dzieci, byli
cali i zdrowi. Mam nadzieję, Ŝe tak
właśnie jest.
Zastanawiając się, co powiedzieć
Państwu u progu nowego roku
szkolnego, przypomniałam sobie
przeczytane gdzieś – jakŜe proste
i mądre – słowa Jana Pawła II:
„Przyszłość zaczyna się dziś, nie
jutro”
MoŜe te słowa Wielkiego
Człowieka staną się dla kogoś
Ŝyciowym mottem? Powtórzmy je
sobie w myślach i wsłuchajmy się
w ich głęboki sens… MoŜna je
odnieść do wielu sytuacji, ale jakŜe
uniwersalnie odnoszą się do młodego
pokolenia.
Drodzy Rodzice, dziś Wasze
dzieci mają 7, 8…10…, 15 lat. MoŜe
idą do przedszkola, zaczynają
podstawówkę, gimnazjum albo
kontynuują naukę w kolejnych
klasach. I właśnie o to DZIŚ musimy
zadbać, aby dobre DZIŚ przyniosło
piękne owoce JUTRO, czyli
w przyszłości Waszych pociech.
Czas płynie szybko i ani się

OGŁOSZENIE

obejrzymy, jak dzieci pójdą do coraz
wyŜszych szkół, na studia, do pracy.
W niełatwej współczesności trzeba
dobrze przygotować się do
pomyślnego osiągania dorosłych
Ŝyciowych celów. SłuŜy temu nauka
w szkole, juŜ teraz.
Do poniŜszych refleksji dodam
kilka Ŝyczliwych wskazówek. Być
moŜe będą inspiracją do własnych
rodzicielskich przemyśleń na nowy
rok szkolny:
• Zadbajmy o potrzebne w szkole
podręczniki, zeszyty, przybory. Nie
wszystko musi być nowe, ale
dziecko będzie się dobrze czuło,
jeśli obok rzeczy z poprzedniego
roku znajdzie się takŜe coś nowego
– moŜe piórnik, zestaw kredek,
fajny długopis…
• Przygotujmy uczniowi stałe miejsce
do pracy, dobrze oświetlone
i spokojne, gdzie będzie mógł
przechowywać swoje rzeczy (nie
wszyscy mają pokój do własnej
dyspozycji ). Wymagajmy, aby
dziecko dbało tam o porządek, bo
…”czego się Jaś nie nauczy…”
• Zadbajmy, aby nasz uczeń,
niezaleŜnie od wieku, miał strój
galowy. Biała bluzeczka czy
koszulka, do tego odpowiednia
spódniczka lub spodnie powinny
być w garderobie kaŜdego ucznia.
Dziecko będzie się lepiej czuło
w szkolne dni galowe, nie
wyróŜniając się przypadkowym

ubraniem.
• Gdy juŜ zacznie się nauka, nie
„zagapmy się”! Od początku trzeba
się uczyć, bo szkoła szybko „się
rozkręci” i łatwo o niepowodzenia.
A przecieŜ wszyscy chcemy
sukcesów dla naszych dzieci.
• Pamiętajmy o systematycznej
współpracy ze szkołą. Czekają na
Was, Drodzy Rodzice, Ŝyczliwi
nauczyciele, którym bardzo zaleŜy
na dobrych wynikach oraz na
dobrym samopoczuciu dzieci
w szkole.
Tylko
wzajemne
zrozumienie i informowanie się o
sytuacji dzieci zapewnić moŜe
wspólny sukces.
• Jak najczęściej okazujmy dzieciom
radość i zadowolenie z nawet
najmniejszych sukcesów! Chwalmy
za co tylko się da – za dobre
stopnie, grzeczne zachowanie,
pomoc koledze, ładnie posprzątane
miejsce w domu, za poprawienie złej
oceny, za pomoc w gospodarstwie,
za dobrą grę w piłkę… Mówmy, Ŝe
je kochamy, Ŝe są ładne, silne,
mądre… To pochwały i uznanie
bliskich dają moc i chęć do
następnych starań!
Kończąc, polecam Państwu
cytowane juŜ słowa:
„Przyszłość zaczyna się dziś, nie
jutro”
Z nauczycielskim pozdrowieniem
Teresa Styś

Szukamy właścicieli dla 2 psów:

1 szczeniak, około 4 miesięczny mieszaniec bernardyna płci męskiej, 1 suczka, około 1 roku mieszaniec owczarka
haskiego. Chętnych prosimy o kontakt do Urzędu Gminy Sterdyń, tel. 25 787 00 04 lub osobisty u pracownika
gospodarczego UG Pana Zbigniewa Wilka.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących
własnością Gminy Sterdyń

Przetarg odbędzie się dnia 1 października 2012 r.
o godzinie 1000 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy
Sterdyń, ul. Kościuszki 6. Przystępujący do
przetargu winni wpłacić wadium w gotówce na konto
PBS Sokołów Podlaski o/Sterdyń Nr 11 9221 0000
0020 0716 2000 0040 w terminie do dnia 26 września
2012 r.
Za datę wpłacenia wadium uwaŜa się wpływ
wymaganej kwoty na w/w rachunek.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium pozostałym uczestnikom
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
jednak nie później niŜ w ciągu trzech dni od zamknięcia
przetargu.
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1 % ceny
wywoławczej.
Nabywca nieruchomości winien dokonać wpłaty
ceny przetargowej w ciągu jednego miesiąca od dnia
przetargu na konto Nr 45 9221 0000 0020 0716 2000
0010 w PBS Sokołów Podlaski o/Sterdyń.
Do ceny nieruchomości określonej w wyniku
przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są
przedstawić Komisji Przetargowej następujące
dokumenty:

2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜsamość
i pisemne pełnomocnictwo,
3) reprezentanci osoby prawnej – dokument
potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do
reprezentowania danej osoby prawnej.
Pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy
notarialnej dokonuje nabywca.
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
notarialnej – Wójt Gminy moŜe odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przedmiot przetargu moŜna oglądać po wcześniejszym
uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Sterdyń – pokój nr 5, tel.
(25) 787 00 04.
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr 5.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl w zakładce BIP.
Wójt Gminy Sterdyń moŜe odwołać przetarg
z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem o
czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający
toŜsamość ( dowód osobisty lub paszport),
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