
STERDYÑ
Biuletyn Informacyjny Gminy

organ samorządu Gminy

„„„„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - - - - Wincenty Witos 12 grudnia 2013 r.

Egzemplarz
bezpłatny

Nr 11/2013 ISNN-1895-5843

Najlepsze ¿yczenia
Panu Adamowi Góralowi - Przewodniczącemu
Rady Gminy Sterdyń z okazji imienin najszczersze
Ŝyczenia zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
i pracy zawodowej oraz satysfakcji z pełnienia
zaszczytnej funkcji w Samorządzie Gminnym

Ŝyczą KoleŜanki i Koledzy Radni, Wójt Gminy
oraz  Pracownicy Urzędu Gminy.

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 Januszowi Parzonce
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie

Pani Katarzynie Banasiuk
-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni,
Panu Andrzejowi Pogorzelskiemu
- Radnemu Powiatu Sokołowskiego,
Panu Andrzejowi Wawer
- Sołtysowi Kiełpińca,
Panu Andrzejowi Waszczuk
- Sołtysowi Ratyńca Starego,
Panu Andrzejowi Przesmyckiemu
- Sołtysowi Zalesia,
Pani Barbarze Krysiak
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni
Pani Ewie Kosieradzkiej
- Pracownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sterdyni , 
Pani Ewie Witkowskiej
- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 15
listopada - 31 grudnia 2013 roku.

W związku z nadchodzącymi 

Świętami BoŜego Narodzenia 

i nadchodzącym Nowym Rokiem 2014 

Ŝyczymy Państwu, 

by święta wypełnione były nadzieją, radością, 

by przyniosły wyciszenie i odpoczynek.

śyczymy, aby w tym Świątecznym nastroju

spełniły się wszystkie Państwa Ŝyczenia 

i marzenia wypowiedziane 

przy wigilijnym stole.

Niech nadchodzący Nowy Rok 

będzie kolejnym rokiem Ŝycia z pasją, 

czasem pomyślności serdeczności 

i międzyludzkiej Ŝyczliwości.

Wójt Gminy Sterdyń

Czesław Marian Zalewski

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Góral

Pracownicy Urzędu Gminy
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Projekt „ Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom”
Nr konkursu 1/POKL/5.2/1/2011 Nr POKL.05.02.01-00-057/12

Realizacja projektu wynika z inicjatywy JST
dostrzegających konieczność stosowania nowoczesnych
narzędzi i technik zarządzania w administracji
samorządowej, konieczność ciągłego samodoskonalenia.
oraz poprawy satysfakcji mieszkańców z świadczonych
przez urzędników usług. 

Grupą docelową projektu jest 5 urzędów
administracji samorządowej z woj. mazowieckiego
obejmująca Urzędy Gmin: Jabłonna Lacka, Repki,
Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń oraz jednostki
organizacyjne tych JST (GOPSy), które posiadają
podobne problemy zdiagnozowane na etapie
przygotowania sprawozdania z wyników samooceny
CAF. 

Wsparciem w proj. zostanie objętych 117
uczestniczek/ów w tym gr. ponad 50% uczestników/czek
w wieku 45+ .

Cel projektu: poprawa świadczenia usług
publicznych i zarządzania w 5 JST poprzez:
- podniesienie jakości, zwiększenie dostępności usług

publicznych świadczonych przez urzędy administracji
samorządowej;

- wdroŜenie usprawnień zarządczych w administracji
samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym z
zakresu zarządzania jakością lub oceny poziomu
funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych
aspektach jej funkcjonowania;

- promowanie i wdraŜanie zasad, mechanizmów oraz
procedur wzmacniających przejrzystość administracji
oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr

administracji samorządowej;
- zwiększenie kompetencji merytorycznych

urzędników/urzędniczek samorządowych
w kluczowych obszarach funkcjonowania JST;

- wzmocnienie zdolności jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa
miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Metody realizacji zadań:
Szkolenia, kursy i warsztaty, doradztwo, studia

podyplomowe.
Realizacja projektu będzie miała duŜy wpływ na

środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki
wdroŜeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi
szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej
świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

Renata Piwko

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, 
Ŝe dzień 24 grudnia 2013 r. 

jest dla pracowników Urzędu Gminy Sterdyń
dniem wolnym od pracy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, 
Ŝe z kolei dniem pracującym

będzie sobota, 28 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy Sterdyń
  podaje do publicznej wiadomości

W dniu 2 grudnia 2013 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń 
na okres 21 dni został wywieszony 

wykaz nieruchomości 
mienia komunalnego Gminy Sterdyń 

przeznaczonego do dzierŜawy,
połoŜonego w obrębie geodezyjnym: 

Sterdyń Poduchowna, Matejki, Łazówek,
Seroczyn, Białobrzegi, Sterdyń Osada, 

Łazów, Kiezie gm. Sterdyń.

Ponadto w/w wykaz został zamieszczony 
w Biuletynie Informacji Publicznej,

www.sterdyn.com.pl

Wójt Gminy 

Czesław Marian Zalewski
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11 listopada mieszkańcy Gminy
Sterdyń uczcili 95 rocznicę
odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W kościele pod
wezwaniem św. Anny w Sterdyni
odbyła się msza św. w oprawie
muzycznej Orkiestry Dętej OSP i
chóru parafialnego. Po mszy świętej
wszystkie poczty sztandarowe
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z
terenu Gminy Sterdyń, Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych, Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Sterdyni oraz
mieszkańcy w rytmach Orkiestry
Dętej udali się pod Obelisk Armii
Krajowej.

Rozpoczęła się cześć artystyczna
w wykonaniu dzieci z kół
zainteresowań działających przy
GOKiS w Sterdyni.  Przewodniczący
Rady Gminy Sterdyń Adam Góral
odczytał Niepodległościowy Apel
Pamięci oraz odbyło się uroczyste
złoŜenie kwiatów. W imieniu posła
Marka Sawickiego –złoŜył Andrzej
Sarna, z powiatu Starosta Sokołowski
Leszek Iwaniuk i radny Andrzej
Pogorzelski. Przedstawiciele władz
samorządowych Czesław Marian
Zalewski – wójt gminy Sterdyń,
Przewodniczący Rady Gminy Adama
Góral i zastępca Wójta Gminy
Sterdyń – Urszula Woźniak. Z
ramienia Polskiego Stronnictwa
Ludowego  Agnieszka Kur i
Kazimierz Pawluczak. Zespół Szkół
w Sterdyni reprezentowała dyrektor
GraŜyna Binduła z młodzieŜą,  a
kulturę i sport dyrektor GOKiS
Marianna Kobylińska, bibliotekarz

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Sterdyń

Aneta Wilk i instruktor Krzysztof
Woźniak. 

Kolejnym podniosłym elementem
uroczystości było przekazanie
sztandaru Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych  przez
Gminnego Prezesa Henryka
Kozłowskiego do Izby Tradycji
mieszczącej się w GOKiS w Sterdyni

Ze względu na upływ czasu,
naturalnie nastąpiło zakończenie
funkcjonowania organizacji. Po
przekazaniu sztandaru Pan Henryk
Kozłowski  przypomniał zebranym, iŜ
70 lat temu w tym miejscu zebrała się
grupa młodych ludzi pisząc na
murach, płotach Polska Niepodległa,
Polska Wolna. Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski
podziękował wszystkim za udział i
tym którzy włączyli się w organizację
obchodów Gminnego Święta
Niepodległości. Bezpośrednio po
uroczystościach odbył się VI Bieg
Niepodległościowy ulicami Sterdyni
o Puchar Wójta Gminy Sterdyń. Do
biegu zgłosiło się ponad 100
uczestników, w tym dzieci, młodzieŜ i
dorośli. I miejsce zajął Marcin Kalicki
sołtys wsi Kuczaby, II miejsce Artur
Pawluczak, a III  wywalczył Bartek
Góral. Po raz pierwszy w biegu
wzięła tak duŜa liczba osób
oklaskiwana przez zgromadzoną
publiczność. NaleŜy nadmienić, iŜ
komitet organizacyjny zadbał o
odświętny charakter dekorując w
znacznej części uczestników Święta
Niepodległości kotylionami.

Marianna Kobylińska

W historii Polski tak się składa
Był kiedyś ponad wiek niewoli
11 listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I myśl powstała taka
By przez szacunek dla przyszłości
Ten dzień dla Polaka pozostał Dniem Niepodległości
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W niedzielę 8 grudnia od godziny
10 rano na halach w Sterdyni i
Sabniach został rozegrany         I
Halowy Turniej Piłkarski sezonu
2013/2014 pod hasłem ,,Mikołajkowy
Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa
Przedsiębiorstwa Handlowo
Usługowego ,,JACEK" . Do turnieju
zgłosiło się 27 druŜyn: Skrzeszew,
Chadzyń II, Perlage Sterdyń, NKS II
Białobrzegi, KWK Sokołów, MKS
Tosie, Ceranów I, Kamieńczyk,
Rytele, Chądzyń II, Ceranów II,
Kamianka,  Sokołów I, SLKS
Skibniew, NKS I Białobrzegi, Sabnie,
BTS II Kobylany, Axan Kowiesy,
Przywózki, BTS I Kobylany, ATS II
Kowiesy, Nieciecz, Czereśnie II
Sokołów, ATS I Kowiesy, Kurowice,
Czereśnie I Sokołów, Jawor Sokołów.
DruŜyny zostały podzielone na osiem
grup. Z kaŜdej grupy do fazy
pucharowej awansowały po dwa
najlepsze zespoły. KaŜdy mecz trwał
12 min. Zmagania turniejowe trwały
do godziny 18. Najlepszą druŜyną
Mikołajkowego turnieju okazała się
druŜyna z  Niecieczy przed BTS
Kobylany i NKS II Białobrzegi.
Królem strzelców został Hubert
Abramczuk z Niecieczy zdobywając
15 bramek. Stroną techniczną jak

zwykle zajął się Adam Romańczuk.

Prezes PHU „JACEK” pan Jacek
Kobyliński ufundował dla uczestników
poczęstunek serwowany w GOKiS w
Sterdyni, a dla trzech zwycięskich
druŜyn puchary i nagrody finansowe. 

PS. Gratulujemy zwycięzcom i
dziękujemy za udział wszystkim
zawodnikom oraz osobom, które
włączyły się w organizację turnieju.
Szczególne podziękowania naleŜą się
sponsorowi Jackowi Kobylińskiemu
prezesowi firmy PHU „JACEK” z
Sabni, bez którego turniej miałby
skromną oprawę.

Marianna Kobylińska

Prawie 300 zawodników

Gminne  Przedszkole  w Zespole Szkół w Sterdyni
rozpocznie 13.01.2014 r. realizację projektu ,,Cudze
chwalicie, swego  nie znacie, a za własnym płotem
wielkie skarby macie”.

Projekt ten wyróŜniony w ramach  VI edycji
konkursu grantowego „Na dobry początek!” jest
dofinansowany przez  Fundację Banku Gospodarstwa
Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Głównym jego celem jest kształtowanie u dzieci
i rodziców toŜsamości kulturowej poprzez poznawanie

historii, tradycji i sztuki ludowej naszego regionu. W
ramach projektu organizowane będą róŜnorodne spotkania
z twórcami ludowymi oraz wycieczka do Skansenu
Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu , która poszerzy
przedszkolakom  wiedzę z zakresu tradycji i zwyczajów
ludowych oraz  historii rolnictwa. Dzieci pod kierunkiem
instruktora nauczą się tańca ludowego.
W niektórych warsztatach z twórcami ludowymi
uczestniczyć będą rodzice. Zajmą się oni równieŜ
organizacją wybranych działań w ramach projektu.

Projekt będą wspierać: ,,Sterdyńskie Towarzystwo
Wspierania Twórczości Lokalnej", ,,Towarzystwo
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej” oraz Urząd Gminy
Sterdyń.           

ElŜbieta Ludwiniak

Poznajemy naszą „Małą Ojczyznę”  

INFORMACJA
Informujemy, Ŝe w Urzędzie Gminy Sterdyń została wymieniona

centrala telefoniczna w związku z tym uległy teŜ zmianie numery
wewnętrzne, które przedstawiają się następująco:

• 101 - Sekretariat
• 102 - Wójt
• 105 - Podatki
• 106 - Ochrona Środowiska
• 107 - Rolnictwo, Gospodarka

Komunalna
• 108 - Oświata

• 109 – Sekretarz
• 110 - Urząd Stanu Cywilnego,

Ewidencja Ludności
• 112 - Drogi Gminne, Inwestycje
• 113 - Faks
• 114 - Kasa
• 115 - Z- ca Wójta
• 116 - Księgowość
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„Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły BliŜsze”

Jesienią bieŜącego roku, po uprzednim opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na
budowę zostały rozpoczęte prace przy realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej
do wsi Dzięcioły BliŜsze”.Zakres zadania obejmuje
budowę kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z
przyłączami umoŜliwiającymi transport ścieków bytowo-
gospodarczych z gospodarstw domowych połoŜonych w
miejscowości Dzięcioły BliŜsze.

Obecnie prace budowlane w terenie dobiegają juŜ
końca i przygotowywana jest dokumentacja
powykonawcza niezbędna do odbioru technicznego
zadania. Zakładany efekt przedsięwzięcia to 2.177 mb
wybudowanej kanalizacji sanitarnej w skład której
wchodzi:
- kanalizacja grawitacyjna 829 mb,

- kanał grawitacyjny
( o d g a łę z i e n i a
boczne i podłą-
czenia kana-
lizacyjne) 513 mb,
-kanalizacja ciśnie-
niowa 835mb.

W wyniku
realizacji projektu
wykonano 25
przyłączy kanalizacyjnych. Prace wykonywane są przez
Firmę Robert Ulanicki 07-130 Łochów. 

Zadanie  dofinansowane jest ze środków
zewnętrznych w formie poŜyczki przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w kwocie 215.000,00 zł. Całkowita wartość
zadania wynosi ponad 450 tys. zł.

Urszula Woźniak
Paweł Pędzich

Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Kiełpińcu
pozyskał środki zewnętrzne na zakup sprzętu ratowniczo-
gaśniczego dla swojej jednostki.

We wrześniu bieŜącego roku zostało zrealizowane
zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu ratowniczo–
gaśniczego dla OSP Kiełpiniec”. Jednostka wzbogaciła
się o nową motopompę szlamową, agregat prądotwórczy

z silnikiem spalinowym, pilarkę spalinową do drewna
oraz 4 komplety ubrań specjalistycznych.

Nowo zakupiony sprzęt ratowniczo-gaśniczy
przyczyni się do usprawnienia potencjału bojowego
jednostki OSP Kiełpiniec.

Zakup sprzętu został dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w kwocie 6.250,00 zł oraz Fundusz
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 8.800,00 zł. Pozostała kwota tj. 3.450,00 zł
została opłacona przez jednostkę OSP Kiełpiniec.

Prezes OSP Kiełpiniec
Paweł Pędzich

„Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kiełpiniec”
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ŚLADY  POWSTANIA  STYCZNIOWEGO  W  GMINIE  STERDYŃ

W niedzielne popołudnie 8
grudnia br. odbyło się spotkanie na
temat  " Ślady powstania
styczniowego w gminie Sterdyń".

Zorganizowało je Towarzystwo
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej
w związku z obchodzoną w tym roku
150 rocznicą wybuchu powstania
styczniowego. 

Otwarcia spotkania dokonał
Mieczysław Szymański, prezes
TMZS. Serdecznie powitał Czesława
Mariana Zalewskiego, wójta gminy
Sterdyń, Mariannę Kobylińską,
dyrektora GOKiS i wszystkich
uczestników. 

Następnie przedstawił prezentację
multimedialną dotyczącą tematu
spotkania. 

Prezentację poprzedził fragment
filmu "Nad Niemnem". 

Prezentacja składała się
z następujących części:  
  � Geneza powstania,
  � Władze powstania, 
  � Miejsca związane z powstaniem

styczniowym w gminie Sterdyń,
  � Osoby związane z  powstaniem

styczniowym z terenu gminy
Sterdyń. 
Zebrani mieli okazje obejrzeć

zdjęcia i wysłuchać interesującego
komentarza dotyczącego danego
zdjęcia. 

Miejsca związane z powstaniem
styczniowym w gminie Sterdyń to:

pomnik w centrum Sterdyni
upamiętniający uwłaszczenie
chłopów przez Powstańczy Rząd
Narodowy, pomnik  na cmentarzu
parafialnym w Seroczynie
upamiętniający ks. Nikona
Dyakowskiego, proboszcza unickiej
parafii w Seroczynie, groby
weteranów powstania: Antoniego
Gawrysia, Marcelego Jakubowskiego,
Józefa Zdrojkowskiego  (na
cmentarzu parafialnym w Sterdyni)
i Jana Sińczuka  na cmentarzu
parafialnym w Seroczynie. 

Osoby związane z powstaniem to
(nie biorące bezpośredniego udziału
w walkach):  Ludwik Górski,
właściciel majątków ziemskich
Sterdyń i Ceranów; Sebastian
Rosicki, lekarz sterdyńskiego szpitala.

Uczestnicy  Powstania
Styczniowego aresztowani przez
Rosjan w latach 1864-65:
  � Paweł Ambroziewicz, szlachcic

ze Sterdyni, aresztowany
w Kosowie L. 15 lutego 1864
roku, w więzieniu przebywał od 21
lutego 1864 r. do 3 listopada 1864
r.

  � Franciszek Borys, chłop
z Seroczyna, lat 22,  aresztowany
w rodzinnej wsi 14/26 lutego 1864
roku, skazany na zsyłkę w głąb
Rosji

  � Jan Borys,chłop z Seroczyna, lat
23,  aresztowany  w rodzinnej wsi
14/26 lutego 1864 roku, skazany
na zsyłkę w głąb Rosji

  � Paweł Gawryś (Garisza,
Gawrysiak) , chłop z Dzięciołów,
lat 22,  aresztowany  w Seroczynie
3/15 sierpnia 1863 roku, spędził w
siedleckim więzieniu 7 miesięcy

  � Wojciech Lach (Łach), chłop
z Seroczyna, lat 21,  aresztowany
w rodzinnej wsi 14/26 lutego 1864
roku, skazany na zsyłkę w głąb
Rosji,

  � Józef Ługowski,chłop z Łazowa,
lat 23,  aresztowany  w rodzinnej
wsi 31 stycznia/12 lutego 1864
roku, skazany na zsyłkę w głąb
Rosji,

  � Konstanty Łuniewski, chłop ze

Sterdyni, lat 23,  aresztowany  w
rodzinnej wsi 31 stycznia/12
lutego 1864 roku, skazany na
zsyłkę w głąb Rosji,

  � Kazimierz Maciedłowski,
szlachcic ze Sterdyni, lat 45,
aresztowany  w Sterdyni  10/22
stycznia 1864 roku, w jego
mieszkaniu znaleziono broń,
spędził w siedleckim więzieniu 8
miesięcy,

  � Jan Munka (Muszka), chłop
z Seroczyna, lat 28,  aresztowany
w Łazowie 14/26 lutego 1864
roku, skazany na zsyłkę w głąb
Rosji

  � Teofil Pauli, leśniczy w dobrach
sterdyńskich,  w dawnej gorzelni
znaleziono magazyn broni,
dowodził równieŜ grupką
powstańców, aresztowany spędził
w więzieniu 6 miesięcy,

  � Paweł Pawluczak, chłop
z Seroczyna, lat 17,  aresztowany
w rodzinnej wsi 14/26 lutego
1864 roku, skazany na zsyłkę
w głąb Rosji,

BoŜe najświętszy, 
od którego woli 
istnienie świata całego zaleŜy, 
wyrwij lud Polski 
z tyranów niewoli , 
wspieraj zamiary 
wytrwałej młodzieŜy.

"BoŜe, coś Polskę" 
- Alojzy Feliński
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  � Konstanty Średnicki, właściciel
majątku ziemskiego w Zagórzu. W
bitwie pod Węgrowem dowodził
oddziałem strzelców. Ponadto
walczył w bitwie pod
Siemiatyczami oraz brał udział
w wielu innych bitwach
i potyczkach do czerwca 1864
roku. Po aresztowaniu został
przewieziony do warszawskiej
cytadeli i skazany na zesłanie.
Zbiegł z transportu więźniów
(eskorta została przekupiona przez
rodzinę).

  � Franciszek Wilk, chłop
z Seroczyna, lat 29,  aresztowany
w rodzinnej wsi 14/26 lutego 1864
roku, skazany na zsyłkę w głąb
Rosji,

Weterani Powstania

Styczniowego objęci  spisem  na
początku  lat  dwudziestych  XX
wieku (po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości Józef Piłsudski
kaŜdemu Ŝyjącemu weteranowi
postania nadał stopień wojskowy
podporucznika i doŜywotnią pensję).
  � Karol Dąbrowski, ur. 1839 r.

Sterdyń,
  � Antoni Gawryś, ur. 1838 r.

Sokołów Podlaski, pochowany
na cmentarzu w Sterdyni,

  � Piotr Grzymała, ur. 1837 r.
Ratyniec Nowy,

  � Marceli Jakubowski, ur. 1841 r.
Sterdyń,

  � Jan Sińczuk, ur. 1845 r.
Seroczyn,

  � Kazimierz Trzciński, ur. 1837 r.
Smolarnia,

  � Józef Zdrojkowski, ur. 1846 r.
Sterdyń,
Była to bardzo ciekawa

prezentacja. Świadczyć o tym moŜe
fakt, Ŝe uczestnicy spotkania słuchali
w skupieniu i absolutnej ciszy. Na
zakończenie spotkania pani Lucyna
Maksimiak, poetka z  Hołowienek
recytowała swoje wiersze
poświęcone pamięci Stanisława
Brzóski i Ludwika  Górskiego.

Stanisława Maciak
Mieczysław Szymański

Wykorzystano informacje
zawarte  w ksiąŜce Jacka
Odziemczyka  i Artura Ziontka pt.
"Feliks Bartczuk, Ostatni weteran
Powstania Styczniowego"

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących

własnością Gminy Sterdyń
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Termin przeprowadzenia I przetargu - 23
września 2013 r.
Termin przeprowadzenia II przetargu -12
listopada 2013 r.

Przetarg odbędzie się dnia 30
grudnia 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 119221000000
20071620000040 w terminie do dnia
23 grudnia 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.

Z odblaskiem Ŝyje się dłuŜej
Co 7 godzin na polskich drogach ginie pieszy, a co 47 minut dochodzi do
wypadku. Jest to blisko 1250 osób rocznie.

Największa liczba wypadków
z udziałem pieszych zdarza się
w miesiącach jesienno – zimowych,
kiedy obniŜa się widoczność pieszych
na drodze, ze względu na szybko
zapadający zmrok.

Elementy odblaskowe, w które jest
wyposaŜony pieszy, bądź rowerzysta
na nieoświetlonej drodze pozwalają
go zauwaŜyć w światłach mijania

samochodu juŜ z odległości 130-150
metrów, gdy bez tych elementów
kierowca moŜe zauwaŜyć ciemną
sylwetkę zaledwie na 30-20 metrów
przed sobą. Jeśli pojazd będzie jechać
szybciej niŜ  50-60 km/godz. kierujący
nim nie zdąŜy wykonać Ŝadnego
manewru. 

Gdy patrzymy na jaskrawe źródło
światła, źrenice oczu zwęŜają się.

Kiedy światło znika, źrenice
pozostają przez jakiś czas zwęŜone;
przez moment jesteśmy olśnieni
i prawie nic nie widzimy. Im
człowiek starszy, tym dłuŜej trwa
olśnienie. Dla kierowcy to krytyczny
moment. Kilkadziesiąt do stu
metrów jedzie, jakby z zamkniętymi
oczami. Jeśli wtedy trafi na
ciemnego pieszego znajdującego się
na torze jazdy, nie ma on Ŝadnych
szans...

Mieczysław Szymański
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Sterdyń w I półroczu 2014 roku

Usuwanie i unieszko-
dliwianie azbestu na terenie
Gminy Sterdyń dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w formie
dotacji , w kwocie 49 955,66 zł.

Z tych środków odebrano
i unieszkodliwiono 9 719 m2 płyt
azbestowo-cementowych  tj.
136,121 Mg, od  60 właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy
Sterdyń. Odbiorem
i unieszkodliwianiem płyt
azbestowo - cementowych
zajmowało się Lub-Eko-Plus
Wiesław Łukasik
ul. Metalurgiczna 17c, 
20-234 Lublin. 

Na bieŜąco przyjmowane są
wnioski na odbiór płyt
a z b e s t o w o - c e m e n t o w y c h
z terenu Gminy Sterdyń. 

GraŜyna Saczuk

Usuwanie i unieszkodliwianie

azbestu 

Informacja
Uprzejmie przypominam mieszkańcom gminy, którzy

zadeklarowali segregację odpadów  o prowadzeniu
prawidłowej segregacji, zgodnej z zasadami określonymi
w informacji.

W przypadku nie prowadzenia przez te osoby
prawidłowej segregacji oraz na podstawie informacji
uzyskanej z firmy odbierającej odpady -  Decyzją Wójta
zostanie zmieniona wysokość opłaty za odpady.

  Wójt  Gminy  Czesław Marian Zalewski
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Sterdyń w I półroczu 2014 roku - cd.

Sterdyńskie Gimnazjum
na wzruszającej uroczystości w Kosowie Lackim

Dnia 28 września delegacja
uczniów i nauczycieli naszego
gimnazjum wzięła udział
w  p a t r i o t y c z n o - r e l i g i j n e j
uroczystości w Kosowie Lackim.

Przedsięwzięcie to miało na
celu uczczenie pamięci
podporucznika Feliksa Bartczuka,
ostatniego weterana powstania
1863 roku i innych powstańców
styczniowych z okazji Roku
Powstania Styczniowego.

Najpierw przedstawiciele
Senatu RP, Ministerstwo obrony
Narodowej, WKU w Siedlcach,
kombatantów i władz
samorządowych złoŜyli wieńce pod
pomnikiem powstańców
styczniowych. Następnie
uroczystości przemaszerowano
ulicami miasta na miejscowy

Taka uroczystość była wspaniałą
lekcją historii nie tylko dla dzieci
i młodzieŜy, ale takŜe i dla dorosłych,
pozwoli zachować w naszej pamięci
doniosłe chwili z dziejów Ojczyzny.

Irena Kur
Martyna Szajko

cmentarz, na którym odbyła się
polowa Msza Św., odprawiona przez
księdza Tomasza Pełszyka,
proboszcza Parafii NMP w Kosowie.

W uroczystości wzięły udział
kompania reprezentacyjna z jednostki
wojska polskiego z Barczącej koło
Mińska Mazowieckiego oraz orkiestra
wojskowa garnizonu siedleckiego,
które uświetniły naboŜeństwo
ceremoniałem wojskowym. 

Warto podkreśli ć, Ŝe licznie
przybyły teŜ kilkuosobowe poczty
sztandarowe z całego powiatu, w tym
teŜ z Gimnazjum w Sterdyni, a takŜe
harcerze i zuchy ze szkół kosowskich. 

Wzruszającym elementem tego
nadzwyczajnego wydarzenia był apel
poległych i salwa honorowa oraz
złoŜenie kwiatów na grobie Feliksa
Bartczuka.

MAZOWIECKI O ŚRODEK 
DORADZTWA ROLNICZEGO

STAśYSTA DORADCA
JOANNA PIELECH

Przyjmuje interesantów
w Gminnym Ośrodku

Kultury i Sportu 
w Sterdyni

w kaŜdy poniedziałek

w godzinach: 8.00 – 16.00

ZAPRASZAM
WSZYSTKICH INTERESANTÓW

KONTAKT
TELEFONICZNY

25 787 02 65


