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STERDYÑ
organ samorządu Gminy
„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

30 października 2013 r.

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
Panu Bogdanowi Główce
- Sołtysowi Paderewka,

Pani Jadwidze Czarnockiej
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Pani Teresie Gmitrzuk
-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni,

NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Pani Teresie Ołdakowskiej

Więcej na str. 4

-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni,

Pani Jadwidze Retka

Panu Tadeuszowi Kozakowi

- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Teresie Sapiei

- Radnemu Gminy Sterdyń,

- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni,

Pani Sylwii Zalewskiej

Pani Teresie Siedleckiej

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni,

Pani ElŜbiecie Rytel

Pani Teresie Styś

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

- Radnej Gminy Sterdyń,

Pan Sławomirowi Rytel

Pani Jadwidze Szymańskiej

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni,

Pani ElŜbiecie Kruza

Pani Teresie Tenderendzie
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni,

-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni,

Pani Małgorzacie Kur

Pani ElŜbiecie Radomskiej

- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni,

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Irenie Kur

Pani Renacie Piwko

Panu Tadeuszowi Pałce

- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni,

- Sekretarzowi Gminy Sterdyń

Pani Urszuli Woźniak

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni

Pani Renacie Rzeszotek

- Z-cy Wójta Gminy Sterdyń,

Panu Witoldowi Krasnodębskiemu

Pani Urszuli Turos

- Radnemu Gminy Sterdyń

- Radnej Gminy Sterdyń,

Panu Witoldowi Kotowskiemu

Pani Marlenie Stańczyk

- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie

- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Panu Marcinowi Kalickiemu
- Sołtysowi Kuczab

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 4
października - 14 listopada 2013 roku.
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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 2013
r., poz. 594 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. Woj. Maz. Nr 184, poz. 4620 z późn. zm.) podaję do
publicznej wiadomości, Ŝe w dniu 8 listopada 2013 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie
się XXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Rozpoczęcie obrad - godz. 9.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.

17.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 –
2013.

3. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
działalności Wójta Gminy za okres między sesjami
Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013Rady Gminy.
2024.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale
5. Zapytania mieszkańców.

budŜetowej Gminy Sterdyń na rok 2013.

6. Przyjęcie informacji o złoŜonych oświadczeniach 20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz
majątkowych kierowników i dyrektorów jednostek
zapytania mieszkańców.
organizacyjnych.
21.Przyjęcie protokołu Nr XXIV/13 sesji Rady Gminy
7. Przyjęcie informacji na temat analizy oświadczeń
Sterdyń odbytej w dniu 30 września 2013 r.
majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy 22. Zamknięcie sesji.
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 2013 r.

OBRADY SESJI SY JAWNE

PRZEWODNICZYCY RADY GMINY
ADAM GÓRAL

MAZOWIECKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO

10.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
likwidację Związku Komunalnego Sokołów
Podlaski.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie
gminy Sterdyń.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniŜenia średniej ceny
skupu Ŝyta za 11 kwartałów poprzedzających rok
podatkowy przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze
Gminy Sterdyń.

STAśYSTA DORADCA – JOANNA PIELECH

Przyjmuje interesantów
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni
w kaŜdy poniedziałek miesiąca
w godzinach: 8.00 – 16.00

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu współpracy Gminy Sterdyń z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego na rok 2014”.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH
INTERESANTÓW

16.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki.

25 787 02 65

KONTAKT TELEFONICZNY
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA
W roku 2014 Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
realizowało będzie projekt pod nazwą
„Ocalmy od zapomnienia” Celem
jego jest poprawa jakości Ŝycia oraz
zachowanie dziedzictwa kulturowego
poprzez przeprowadzenie prac
konserwatorskich nagrobka Michała
Lefevre znajdującego się na
cmentarzu parafialnym w Sterdyni
i wpisanego do rejestru zabytków.

renowację zabytkowych nagrobków
wynoszą 3.600,00 zł.

Operacja
pt.”Ocalmy
od
zapomnienia” zostanie przeprowadzona
w Sterdyni w gminie Sterdyń,
województwo mazowieckie, powiat
sokołowski na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju realizowaną przez
lokalną grupę działania o nazwie:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa
Działania – Tygiel Dolina Bugu„
Nagrobek Michała Lefevre to
z siedzibą w Drohiczynie wybrana do
obiekt o duŜych wartościach
realizacji LSR w ramachPROW 2007artystycznych i historycznych.
2013 . Oprócz prac konserwatorskich
Wykonany został z szarego
nagrobka Michała Lefevre zostaną
piaskowca i pochodzi z 1855 r.
przeprowadzone w 2014 r. spotkania
Zadanie realizowane będzie w ramach
z cyklu „Ocalmy od zapomnienia”
działania 413 WdraŜanie lokalnych
w trzech miejscowościach parafialnych
strategii rozwoju w zakresie małych
na terenie gminy Sterdyń: Łazówek –
projektów objętego PROW na latach 2007-2013.
w świetlicy wiejskiej, Seroczyn - w świetlicy wiejskiej
Planowany koszt realizacji zadania szacuje się kwotę i Sterdyń - w siedzibie TMZŚ.
24.780,00 zł. Zgodnie z umową przyznania pomocy
Tematem spotkań będzie przypomnienie lub
zawartą w dniu 8 sierpnia 2013 r. pomiędzy poinformowanie lokalnej społeczności o ludziach
Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w zasłuŜonych dla rozwoju Sterdyńskiej Ziemi,
Białymstoku, a Towarzystwem Miłośników Ziemi a pochowanych na cmentarzach parafialnych w Sterdyni,
Sterdyńskiej przyznana pomoc ze środków Unii Seroczynie i Łazówku, jak równieŜ wspomnienie osób,
Europejskiej stanowić będzie kwotę 19824,00 zł. Środki o których napisane jest na epitafiach w kościołach.
własne Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyńskiej to
Projekt jest realizowany przy współpracy Urzędu
kwota 4956,00 zł, z tego środki pochodzące z kwesty Gminy w Sterdyni.
„OCALMY” przeprowadzonej w dniu 1 listopada
Stanisława Maciak
2012 r. na cmentarzu parafialnym w Sterdyni na

OGŁOSZENIE
W Urzędzie Gminy Sterdyń wyłoŜone zostały
do publicznego wglądu na okres 60 dni projekty
uproszczonych
planów
urządzenia
lasu
następujących wsi: Białobrzegi, Chądzyń, Dzięcioły
BliŜsze, Dzięcioły Dalsze, Grądy, Kamieńczyk,
Kiełpiniec, Kiezie, Kuczaby, Lebiedzie, Łazów,
Łazówek, Matejki, Nowy Ratyniec, Paderewek,
Seroczyn, Sewerynówka, Stare Mursy, Stary
Ratyniec, Stelągi, Szwejki, Zaleś.

zainteresowani właściciele lasów mogą składać
zastrzeŜenia i wnioski w sprawie planu - art. 21 ust. 4
i 5 ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, (t.j.Dz.
U. Nr 12 poz. 59 z 2011 r. z późn. zm.) w Wydziale
Infrastrukrury, Środowiska i Budownictwa Starostwa
Powiatowego
w
Sokołowie
Podlaskim
oraz w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Sterdyń (pokój nr 5).

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie
podstawą naliczania podatku leśnego.

Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski

W terminie 30 dni od daty wyłoŜenia
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Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – jest
najwaŜniejszym polskim świętem narodowym.
11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska
odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię,
Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach
narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym
1863), zmaganiach na róŜnych frontach, Polacy dzięki
niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli
wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości
odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem
narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989
obchodzenie tego święta było zakazane.

Po upadku rządów komunistycznych nabrało
szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.
W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece
i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji
ojczyzny.
Tradycyjnie juŜ i w tym roku uroczystości związane
z obchodem Święta Niepodległości w Gminie Sterdyń
rozpoczną się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Św. Anny w Sterdyni z udziałem pocztów sztandarowych,
władz samorządowych, przedstawicieli szkół, harcerstwa
oraz organizacji społecznych i partii politycznych. Po Mszy
św. nastąpi złoŜenie kwiatów pod pomnikiem śołnierzy
AK, odczytanie Apelu Poległych oraz krótka część
artystyczna. Następnie dla upamiętnienia święta chętni
wezmą udział w Biegu Niepodległościowym. Na
uczestników biegu czekają niespodzianki.
Zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do aktywnego
włączenia się w świąteczne obchody , by w tym dniu nie
zabrakło narodowych barw Polski, by biało-czerwone flagi
powiewały przed naszymi domami i siedzibami instytucji,
aby dało to wyraz naszych uczuć patriotycznych względem
Ojczyzny.
Renata Piwko

„NadbuŜańskie spotkania z przyrodą”
Początek roku szkolnego w
Zespole
Szkół
w
Sterdyni
zaowocował znaczącymi sukcesami w
dziedzinie ekologii. MłodzieŜ szkolna
zdobyła czołowe miejsca w
konkursach przyrodniczych, które
zostały rozstrzygnięte we wrześniu.
Dnia 30 września 2013 r. w
miejscowości Garnek spotkali się
finaliści konkursów zorganizowanych
przez Zarząd NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego: „Ambasador płaziej
sprawy”, „Śliskie sprawy, czyli
pomagamy
płazom”
oraz
„NadbuŜańskie
spotkania
z przyrodą”.
Najlepszym ambasadorem płaziej
sprawy została ElŜbieta Stasiuk z
klasy piątej. W konkursie „Śliskie
sprawy, czyli pomagamy płazom”
uczniowie sterdyńskiego gimnazjum
zajęli trzy pierwsze miejsca: I miejsce
– Natalia Gajowniczek i Izabela
Sińczuk, II miejsce - Anna Rudaś i

Milena Sińczuk, III miejsce – Paulina
Hanusz, Katarzyna śelazowska i
Natalia śelazowska.
W
gronie
laureatów
„NadbuŜańskich spotkań z przyrodą”
znalazły się dwie uczennice Anna
Rudaś i Milena Sińczuk. WyróŜnione
zostały
cztery
uczennice:
ElŜbietaStasiuk, KatarzynaWilk,
Natalia Gajownuczek i Izabela
Sińczuk. Uczennice otrzymały nagrody
rzeczowe – plecaki, lornetki, namioty i
ksiąŜki przyrodnicze. W uroczystości
podsumowania
konkursów
uczestniczył Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski, który z
wielkim zaangaŜowaniem wspiera
wszelkie
działania
szkolnych
uczniowie, dla których nauka nie jest
ekologów.
tylko
obowiązkiem,
ale
Cieszy nas ten fakt, Ŝe uczniowie
przyjemnością, a nawet pasją.
zdobywają znaczące sukcesy w
dziedzinie edukacji ekologicznej i
Jadwiga Szymańska
godnie promują szkołę.
W naszej szkole są ambitni
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PAMIĘTALI O JANIE PAWLE II
Za nami kolejny XIII Dzień
Papieski, który obchodzony był 13
października br. i przebiegał pod
hasłem ,,Jan Paweł II- PapieŜ
Dialogu”. Parafia pw. Św. Anny w
Sterdyni włączyła się w obchody
Dnia Papieskiego. W dniu 13
października w kościele, po Mszy
św. o godz. 9:00, wierni obejrzeli
widowisko pt.,, O chłopcu, któremu
J.P. II dał nadzieję”
16 października w zespole Szkół
w Sterdyni odbył się uroczysty apel
poświęcony
Błogosławionemu
Janowi Pawłowi II. 20 października
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni odbyło się
spotkanie, na którym wspominano
PapieŜa Polaka. Organizatorami jego
było: TMZS, Zespół Szkół w
Sterdyni i GOKiS. Rozpoczynając
spotkanie
siostra
Ewelina
wprowadziła
w
tematykę
tegorocznych obchodów Dnia
Papieskiego. Podkreśliła Ŝe J.P. II
był mistrzem dialogu. Jak nikt inny
posiadał nadzwyczajną umiejętność
wsłuchiwania się w to co mówi drugi
człowiek. J.P. II słynął z wielu
spotkań z róŜnymi przedstawicielami
innych religii i dostojnikami
państwowymi, ale takŜe umiał
rozmawiać z dziećmi.

Dzisiejsze przedstawienie jest
dowodem tego, czego uczy nas
PapieŜ- nasz Rodak. Program
spotkania obejmował montaŜ słownomuzyczny
który
przypomniał
biografię i najwaŜniejsze wydarzenia z
Ŝycia Jana Pawła II.
Głównym elementem montaŜu
było przedstawienie pt.,, O chłopcu,
któremu J.P. II dał nadzieję”.
Przesłaniem jego była nadzieja jaką
dał PapieŜ chłopcu, która zmieniła
jago nastrój ze smutnego w radosny,
oraz stosunek chłopca do rodziców
i rówieśników w szkole. Monika
Prokopczuk
uczennica
III
Gimnazjum, Maja Kur i Kornelia
Kulikowska ze szkoły podstawowej
swoim śpiewem dodały publiczności
zadumy nad osoba J.P. II.
Spotkanie zakończył śpiew
ulubionej pieśni PapieŜa ,,Barki”
połączony z recytacją wiersza
Franciszka Kobryńczuka pt., ,Jesienny
poemat”. Program bardzo podobał się
publiczności, o czym mogą świadczyć
gromkie brawa, którymi nagrodzono
występujących. Podczas prezentacji
widowiska niejednemu z widzów
zakręciła się łza w oku. Na
podkreślenie zasługuje scenografia,
stroje i bardzo dobra gra małych
artystów. Program obchodów Dnia

Papieskiego w sterdyńskiej parafii
przygotowała siostra Ewelina ze
Zgromadzenia SS. Opatrzności
BoŜej, katechetka , a wykonawcami
były dzieci ze Szkolnego Koła
Caritas działającego w Zespole
Szkół w Sterdyni.
Stanisława Maciak

Baza lokalowa szkoły stale się unowocześnia
Wszystkie stare drzwi do sal lekcyjnych zostały
zamienione nowymi aluminiowymi. Natomiast w trzech
klasopracowniach zostały wymienione podłogi
i parapety. Stare tynki zamieniono na nowe, a na sufity
połoŜono płyty gipsowe.
Taka modernizacja mogła się odbyć dzięki wsparciu,
zaangaŜowaniu i Ŝyczliwości Wójta Czesława Mariana
Zalewskiego oraz Rady Gminy.
Cieszymy się bardzo, Ŝe sprawy oświaty są zawsze
aktualne i bliskie władzom samorządowym, które na
bieŜąco dąŜą do stwarzania uczniom jak najlepszych
W sierpniu 2013 roku, tuŜ przed rozpoczęciem roku warunków do nauki.
szkolnego w Zespole Szkół w Sterdyni odbył się na II
Danuta Kur
piętrze kapitalny remont.
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Wyjazdowe ślubowanie sterdyńskich gimnazjalistów
Uczniowie pierwszych klas
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w
Sterdyni zostali oficjalnie i uroczyście
przyjęci w poczet uczniów swojej
szkoły.
3 października wraz z Panią
Dyrektor Zespołu Szkół GraŜyną
Bindułą, wychowawczyniami Teresą
Styś i Agnieszką Sową oraz
przedstawicielami rodziców udali się
na uroczystość ślubowania do Woli
Okrzejskiej. Obecne klasy pierwsze
podtrzymują piękną tradycję swojej
szkoły – jako kolejna klasa składają
ślubowanie w miejscu urodzenia
swojego Patrona. Tam zostali
niezwykle serdeczne przyjęcia przez
Panią Annę Cybulską, która wraz
z męŜem i synem od lat pracuje
w Muzeum H. Sienkiewicza.
Sterdyńscy
gimnazjaliści
z przejęciem złoŜyli ślubowanie
wśród pamiątek po wybitnym pisarzu,
a
następnie
zaprezentowali
inscenizację, w której z humorem
przywołali sienkiewiczowskich
bohaterów. Kostiumy przygotowane
specjalnie na tę okazje uatrakcyjniły
przedstawienie. Podziwialiśmy Janka
Muzykanta,
Stasia
i
Nel,
Wołodyjowskiego,
Zbyszka
z Bogdańca… Nie mogło zabraknąć
KrzyŜaków i pojedynku spod
Grunwaldu.
Młodzi
aktorzy

z zaangaŜowaniem
odtwarzali
powierzone role.
W swoim wystąpieniu juŜ po akcie
ślubowania dyrektor szkoły, Pani G.
Binduła pogratulowała uczniom
wejścia do grona gimnazjalistów.
Zarówno Pani dyrektor, jak i Pani
Anna Cybulska podkreślały, jak
waŜne przesłania niosą bohaterowie
sienkiewiczowscy. Panie Ŝyczyły
młodzieŜy, aby w swoim Ŝyciu
kierowała
się
szlachetnymi
wartościami utrwalonymi na kartach
ksiąŜek przez Litwosa.
Miłym wydarzeniem tego dnia
było
integracyjne
ognisko,
w przygotowaniu którego wraz
z pracownikami
muzeum
uczestniczyły mamy. Wśród całej
gromady panował radosny nastrój.
Park w jesiennej krasie stał się
malowniczym tłem licznych zdjęć
wykonanych przez młodzieŜ.
Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie w Okrzei kościoła,
w którym ślub brali rodzice
Sienkiewicza, a on sam został
ochrzczony w dwa dni po urodzeniu
7 maja 1864 roku. TakŜe w Okrzei
gimnazjaliści i opiekunowie weszli na
Kopiec Sienkiewicza, usypany
jeszcze przed II wojną światową,
a poświęcony 2 października 1938
roku. Ziemia na ten niezwykły

pomnik zwoŜona była przez Polaków
z całego świata. To wielki dowód
miłości narodu do twórcy Trylogii
i pierwszego Polaka – laureata
literackiej Nagrody Nobla.
Po niecodziennych przeŜyciach
gimnazjaliści pełni wiedzy i wraŜeń
wrócili do Sterdyni. Będą długo
wspominać ślubowanie w Woli
Okrzejskiej. Do biografii Patrona
oraz do jego ksiąŜek będą sięgać
jeszcze wiele razy.
Teresa Styś

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących
własnością Gminy Sterdyń
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Przetarg
I-y
zakończony
wynikiem negatywnym odbył się
dnia 23 września 2013 r.
Przetarg odbędzie się dnia 12
listopada 2013 r. o godzinie 12oo w
pokoju nr 5 Urzędu Gminy
Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6.
Przystępujący do przetargu winni
wpłacić wadium w gotówce na
konto PBS Sokołów Podlaski
o/Sterdyń Nr 119221000000200
71620000040 w terminie do dnia
7 listopada 2013 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
45922100000020071620000010 w
PBS Sokołów Podlaski o/ Sterdyń.
Do
ceny
nieruchomości
budowlanej 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:
1)osoby fizyczne – dokument
potwierdzający toŜsamość (dowód
osobisty lub paszport),
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

nie stawi się 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
przetargu.
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KONKURS EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ
DOTYCZĄCY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE STERDYŃ

We wrześniu br. przeprowadzony
został "Konkurs edukacyjny dla szkół
dotyczący gospodarki odpadami
w Gminie Sterdyń". W konkursie udział
wzięli: Zespół Szkół w Sterdyni
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Łazowie.
Konkurs polegał na zbiórce
segregowanych odpadów w ramach
Akcji "Sprzątanie Świata".
Uczniowie podzieleni na 5 –
osobowe zespoły mieli za zadanie
zebrać
jak
największą
ilość
posegregowanych odpadów.
Konkurs poprzedzony został

WYNIKI

wykładem nt.
Selektywnego
zbierania
odpadów.
C e l e m
konkursu było
podniesienie
świadomości
ekologicznej
wśród dzieci i
młodzieŜy,
zmierzającej do
kształtowania
prawidłowych
i
działań

nawyków
proekologicznych.
Konkurs przeprowadzono w
dwóch
kategoriach:
Szkoły
Podstawowe (150 uczestników) i
Gimnazjum (115 uczestników).
Uczniowie zbierali śmieci przy
drogach na terenie gminy, w okolicy
stawów i cmentarza w Łazówku.
Zebrano:
3 259 kg makulatury
285,50 kg tworzyw sztucznych
3 397 kg szkła
88 kg metalu
40 kg inne odpady
Nagrody (aparaty fotograficzne,
lornetki i namioty) wręczył

zwycięzcom Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski.
Konkurs dofinansowany był
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl
Anna Kowalska

SZKOŁY PODSTAWOWE:
I Miejsce zajął zespół w składzie:

GIMNAZJUM Sterdyń
I Miejsce zajął zespół w składzie:

Patrycja Danielak kl. IV SP Sterdyń
Karolina Deniziak kl. IV SP Sterdyń
Wiktoria KrzyŜanowska kl. IV SP Sterdyń
Amelia Prokopczuk kl. IV SP Sterdyń
Łukasz Witkowski kl. IV SP Sterdyń - (138,4 kg na osobę)

Natalia Pogorzelska kl.III a
Katarzyna Smolńska kl. III a
Magda Wierzbicka kl. III a
Izabela Kozłowska kl. III a
Olga Kur kl. III a - (263,8 kg na osobę)

II Miejsce zajął zespół w składzie:

II Miejsce zajął zespół w składzie:

Domika Patejko kl. III SP Łazów
Justyna Jarząbek kl. II SP Łazów
Piotr Piwko kl. III SP Łazów
Kacper Kuć kl. III SP Łazów
Jakub Sińczuk kl. II SP Łazów - (112 kg na osobę)

Natalia Waszczuk kl. I a
śaneta Mostowiec kl I a
Ewa Mazurczak kl. I a
Daniel Śladewski kl. I a
Kacper Pieńkowski kl. I a - (210,2 kg na osobę)

III Miejsce zajął zespół w składzie:

III Miejsce zajął zespół w składzie

Justyna Ratyńska kl. III SP Sterdyń
Natalia Nowak kl. III SP Sterdyń
Lena Wojtkowska kl. III SP Sterdyń
Katarzyna Strzała kl. III SP Sterdyń
Anita Kurowicka kl. III SP Sterdyń - (110,3 kg na osobę)

Eryk Góral kl. III a
Adam Hudon kl. III a
Damian Strzała kl. III a
Jakub Maliszewski III a
Patryk Ratyński kl. III a - (133,4 kg na osobę)
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