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

Dzień Kultury Polskiej
w Iwieńcu na Białorusi
Pani Urszula Woźniak - z-ca Wójta
Gminy Sterdyń w towarzystwie Mera
miasta Iwieniec Reuta Siergieja z Ŝoną

7 października 2010 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
Pani Czarnockiej Jadwidze
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni

Pani Gmitrzuk Teresie
-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wSterdyni

Pani Ołdakowskiej Teresie
Od sześciu lat na Białorusi organizowany jest
Wojewódzki Dzień Kultury Polskiej. W tym roku
impreza krocząca przypadła miastu Iwieniec. Jest to
miasto z którym w 2006 roku podpisaliśmy umowę
partnerską dotyczącą wymiany na niwie kulturalnej,
edukacyjnej i sportowej. W związku z powyŜszym mer
Iwieńca zaprosił delegację Sterdynian do wzięcia
udziału w uroczystościach z nadzieją na twórczy rozwój
i zacieśnienie przyjaznych stosunków między naszymi
bratnimi miasteczkami. W związku z tym 9 osobowa
delegacja ze Sterdyni wyjechała do Iwieńca by wspólnie
świętować w dniu 2 października Dzień Kultury Polskiej
i jak wyraził mer Reut Siergiej „… uświetnienie tej
waŜnej dla nas uroczystości …”.

-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wSterdyni

Pani Retka Jadwidze
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie

Pani Sapiei Teresie
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni

Pani Siedleckiej Teresie
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni

Pani Styś Teresie
- Radnej Gminy Sterdyń

Pani Szymańskiej Jadwidze
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni

Tenderendzie Teresie
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni

Kur Małgorzacie
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni

Kur Irenie
- Pracownikowi Zespółu Szkół w Sterdyni

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 10 - 20 października
2010 roku.

Impreza była przygotowana perfekcyjnie i z
rozmachem. Na scenie plenerowej Iwienieckiego rynku
wystąpiło 18 zespołów muzycznych prezentujących
najwyŜszy poziom umiejętności tanecznych i
wokalnych. Przygotowana część wystawiennicza wokół

miejskiego rynku robiła imponujące wraŜenie łącznie z
ilością przygotowanych miejsc siedzących dla widowni i
ogródków. Największa niespodzianka to ilość osób (około
3 tys.) przybyłych z obwodu Mińskiego na Dzień Kultury
Polskiej do Iwieńca, którzy czują się Polakami. MoŜemy
tylko sobie Ŝyczyć takiej frekwencji na naszych imprezach
folklorystycznych.
Marianna Kobylińska
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI
W dniu 30 września 2010 r. o
godz. 19.00 odbyła się XXXIV
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wynosiła 100%. Obrady sesji odbyły
się w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni.
Na sesji Rada Gminy podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Powiatowi
Sokołowskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu dróg
publicznych.
Rada Gminy postanowiła
udzielić Powiatowi Sokołowskiemu
pomocy finansowej z budŜetu Gminy
w wysokości do kwoty 130 000 zł
w formie dotacji celowej na
realizację zadań pod nazwą:
1) „Odnowa – remont nawierzchni i
odwodnienia drogi kategorii
powiatowej Nr 3911W i 3912 W

w Nowym Ratyńcu”.
publicznych
(odwodnienie
2) „Przebudowa chodnika i zjazdów
skrzyŜowania w Nowym Ratyńcu
na ulicy Spółdzielczej w Sterdyni
i przebudowę chodnika i zjazdów
– droga kategorii
powiatowej
na ul. Spółdzielczej. Wydatki na
Nr 3907 W, na odcinku o długości
ten cel pokrywa się kredytem
ok. 0,400 km”.
bankowym.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu 2) Wprowadzenie
wydatków
długoterminowego.
kwalifikowanych na zadanie
Rada Gminy postanowiła
„aktywizacja Ŝycia społecznego
zaciągnąć kredyt na lata 2010- 2011
mieszkańców wsi Szwejki
do wysokości 130 000 zł na
poprzez remont i zakup
sfinansowanie planowanego deficytu
wyposaŜenia do świetlicy
budŜetu Gminy. Spłata kredytu
wiejskiej”
w
związku
następowała będzie z dochodów
z podpisaniem
umowy
własnych Gminy.
z Samorządem województwa
- w sprawie zmian w budŜecie gminy
Podlaskiego o przyznaniu
Sterdyń na 2010 rok
pomocy w ramach działania
Zmiany w uchwale dotyczą:
„wdraŜanie lokalnych strategii
1) Zwiększenia planu wydatków o
rozwoju”.
130 000 zł. na udzielenie pomocy
Michał Krysiak
finansowej
Powiatowi
Sokołowskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu dróg

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 27 września 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/185/02 Rady
Gminy w Sterdyni z dnia 17 czerwca 2002 r.
Numer okregu
wyborczego

Liczba radnych
wybieranych
w okregu

Granice okregu wyborczego

1

Sterdyń

2

2

Chądzyń, Seroczyn Kolonia

1

3

Dziecioły BliŜsze, Dziecioły Dalsze

1

4

Lebiedzie, Golanki

1

5

Grądy, Kuczaby, Dziecioły Kolonia, Lebiedzie Kolonia

1

6

Paulinów, Stelągi, Stelągi Kolonia

1

7

Białobrzegi

1

8

Kiełpiniec

1

9

Łazów, Łazówek

1

10

Seroczyn

1

11

Paderewek, Paderewek Kolonia, Sewerynówka, Szwejki

1

12

Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec

1

13

Nowe Mursy, Stare Mursy, Zaleś

1

14

Kamieńczyk, Matejki

1

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń,
tel. 25- 87 00 04, 787 00 26.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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HUBERTUS 2010
Tegoroczne obchody Hubertusa
w naszej gminie odbyły się
w sobotę 2 października w Seroczyn
Kolonii. Organizatorem całej
imprezy jak co roku była „Stajnia u
Macieja”.
Św. Hubert jest patronem nie
tylko myśliwych, ale i jeźdźców.
Tego dnia ścigają się oni w
uroczystym biegu (zwanym teŜ
hubertusem) podczas którego muszą
złapać „lisa”, kitę przyczepioną do
ramienia jednego z jeźdźców. Rolę
lisa pełni wytrawny jeździec, który
do
lewego
ramienia
ma
przymocowaną autentyczną lisią
kitę.
Od godziny 10.00 trwały
zmagania młodych jeźdźców. W
konkurencji
sprawnościowej,
polegającej na zbieraniu floot
pierwsze miejsce zajęła Sylwia
Mądrzycka na koniu Ramona stajnia Taxus, drugie miejsce
zdobyła Asia Grzybowska na koniu
Ramona - stajnia Taxus, trzecie Asia Kowalczuk na koniu Rewolta
ze Stajni u Macieja.
W konkurencji – gonitwa za
lisem wśród juniorów zwycięŜyła
Iga Pękul na koniu Karina ze Stajni
Taxus z Niegowa.
W południe uczestnicy Hubertusa
udali się na przejaŜdŜkę ulicami
Sterdyni przez Dzięcioły Dalsze
i Chądzyń.
Następnie
rozegrano
najwaŜniejszą konkurencję tego dnia
– gonitwę za lisem. „Uciekającym
lisem” był Manfred Kolberger
(zwycięzca
tej
konkurencji
z ubiegłego roku).
W tym roku najlepszą okazała się
Sylwia Mądrzycka ze stajni Taxus
z Niegowa, która za rok wystąpi w
roli najlepszego jeźdźcy – lisa.
W konkurencji sprawnościowej
jeźdźców zwycięŜył Manfred
Kolberger ze stajni Niegów przed
Robertem Pękul ze stajni Niegów i
Sławomirem Kosickim z Klubu
Jeździeckiego K.J. Jasiorówka.
Dodatkową atrakcją tej imprezy
były wybory miss i mistera.
Publiczność na Miss Amazonek

wybrała Joannę Kowalczuk ze Stajni u
Macieja, na Mistera Jeźdźców –
Manfreda Kolbergera ze stajni Niegów.
Wybrano teŜ najbardziej zgrany duet
– koń i jeździec, którym zostali Dominika Sawczuk i koń Mag.
Po rozegranych konkurencjach
sprawnościowych
nastąpiło
podsumowanie jeździeckich zmagań.
Wójt Gminy Sterdyń – Czesław
Marian Zalewski ufundował puchar dla
najlepszego jeźdźca w konkurencji
„gonitwa za lisem”. Wspólnie
z właścicielem stajni Maciejem
Mastalerczukiem wręczyli statuetki
i nagrody zwycięzcom poszczególnych
konkurencji.
Na zakończenie odbył się pokaz Izy
Hanusz
pt. „Naturalne metody
jeździeckie”.
Święto hubertowskie, jak nakazuje ognisku, bigosie, nalewce i zabawie
tradycja zakończyło się biesiadą przy do białego rana.
Anna Kowalska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
zaprasza do wzięcia udziału

w KONKURSIE NA DANIE KUCHNI REGIONALNEJ
oraz KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ ORYGINALNĄ
I SMACZNĄ POTRAWĘ Z ZIEMNIAKA
Konkursy odbędą 15.10.2010 r. podczas X Powiatowego Spotkania
z poezją i Prozą Podlasia.
Uczestnikami konkursów mogą być: Koła Gospodyń Wiejskich,
Reprezentacje wsi, gospodynie indywidualne, młodzieŜ szkolna.
Aby wziąć udział w konkursach naleŜy dostarczyć kartę zgłoszenia do
dnia 13.10.2010 r. - karta do pobrania w biurze GOKiS w Sterdyni.
Uczestnicy konkursów przywoŜą przygotowane potrawy w dniu
imprezy do biura Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul.
Lipowej 2.
Komisja konkursowa dokona oceny potraw w godz. od 11.00 do
12.00. Chętnych serdecznie zapraszamy.
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Inwestycje w Gminie Sterdyń
I. INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
W ROKU BIEśACYM
1.Urządzenie miejsca rekreacji
i wypoczynku w Białobrzegach.
Zadanie obejmowało przebudowę
ciągu pieszego o długości 1281mb
i szerokości
1,3 m
oraz
zagospodarowanie terenu w ramach
którego dostarczono i zamontowano
urządzenia słuŜące rekreacji
i wypoczynkowi oraz zasadzono
roślinność. Cały zakres prac został
zakończony w maju.
Łączny koszt inwestycji wynosił
338.176,40 zł w tym, 181.546zł
Gmina pozyskała środki z EFRROW
w ramach PROW na lata 2007 – 2013
działania „Odnowa i rozwój wsi”,
68.720,06zł
środki
Powiatu
Sokołowskiego pozostałe pieniądze
to środki własne budŜetu gminy.

v

Łączny całkowity koszt zadania to 2007-2013 Priorytetu III Regionalny
kwota 738.681,37zł
System Transportowy działania 3.1
Infrastruktura Drogowa.
Całkowity koszt zadania to
1.184.031,27 zł przy dofinansowaniu
z EFRR w kwocie 999.739,36 zł

3.Przebudowa drogi gminnej
Sterdyń – Dzięcioły BliŜsze.
W ramach zadania, przebudowano
ponad 2km drogi, wybudowano
chodnik w ul Lipowej i w ul.
Tartacznej , wybudowano oświetlenie
uliczne w ul. Lipowej oraz
wymieniono lampy oświetleniowe
w ul. Tartacznej. W ramach zadania
wykonano równieŜ w ul. Lipowej
przejście dla pieszych z sygnalizacja
akomodacyjną wzbudzaną przez
pieszych dostosowane dla potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Projekt jest współfinansowany ze
środków EFRR w ramach RPO WM
2007-2013 Priorytetu III Regionalny
System Transportowy działania 3.1
Infrastruktura Drogowa.
Całkowity koszt zadania to
1.610.977,91 zł przy dofinansowaniu
z EFRR w kwocie 1.366.636,63 zł.
v

5.Przebudowa drogi gminnej
Paderewek – Łazówek
W ramach zadania, w kwietniu,
został
ogłoszony
przetarg
nieograniczony
wyłaniający
wykonawcę robót na odcinek drogi o
długości 4.+359,3km. Na odcinek
drogi o długości 0+565,59 km
ogłoszono drugi przetarg w II
półroczu br.
Projekt jest współfinansowany ze
środków EFRR w ramach RPO WM
2007-2013 Priorytetu III Regionalny
System Transportowy, działanie 3.1
Infrastruktura Drogowa. Zakładany
termin realizacji całego zadania –
październik 2010 r.
Całkowity koszt zadania to
3.596.772,38zł przy dofinansowaniu z
EFRR w kwocie 2.229.720,27 zł.
v

2.Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Seroczyn.
Zadanie dofinansowane ze
środków EFRR w ramach RPO WM
2007-2013,
priorytetu
IV
„Środowisko,
zapobieganie
zagroŜeniom i energetyka” działania
4.4 „Ochrona przyrody, zagroŜenia,
systemy monitoringu”.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego został
dofinansowany równieŜ dotacją
WFOŚiGW w kwocie 36.600 zł.

4.Przebudowa drogi gminnej
Paulinów – Stary Ratyniec
Zadanie obejmuje swym zakresem
przebudowę drogi na odcinku
niespełna 2 km. W ramach zadania
przebudowana została równieŜ linia
telekomunikacyjna, poprawione
odwodnienie i wyremontowane
oświetlenie uliczne.
Projekt jest współfinansowany ze
środków EFRR w ramach RPO WM

6.Przebudowa drogi gminnej
w m. Sewerynówka
W marcu podpisana została
umowa z firmą: Usługi Projektowe,
Nadzory Budowlane „ALEKS”
Aleksander Grabarczyk, ul. B. Prusa
20, 07-100 Węgrów na wykonanie
dokumentacji projektowej na kwotę
brutto 4.880,00 zł. Dokumentacja
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została wykonana i odebrana. W
wrześniu została podpisana umowa na
wykonanie przebudowy drogi.
Całkowity koszt zadania to kwota
111.990,15 zł.
7.Biblioteka XXI wieku z czytelnią
multimedialną
W
sierpniu
oddano
do
uŜytkowania czytelnię multimedialną
funkcjonującą w budynku GOKiS
w Sterdyni. Została ona wyposaŜona
w
sprzęt
komputerowy,
multimedialny, meble oraz płyty
z literaturą, słowniki i programy.
Projekt był realizowany przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Sterdyni a współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
PROW
2007-2013
działanie
„Odnowa i rozwój wsi”.

INWESTYCJE KTÓRYCH
REALIZACJA TRWA
1.Rozbudowa
gminnej
oczyszczalni
ścieków
w
Lebiedziach
Trwa rozbudowa gminnej
oczyszczalni
ścieków
w
Lebiedziach, którą prowadzi
wyłoniona
w
wyniku
przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
firma HYDREX Spółka z o.o., 24445 Lublin, ul. Zembrzycka 53 Ł za
kwotę brutto 2.305.258,10 zł.
Nadzór inwestorski prowadzony
jest
przez
inspektorów
z Wojewódzkiego
Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie, Oddział w Sokołowie
Podlaskim. Inwestycja będzie
dofinansowana
ze
środków
EFRROW w ramach PROW 20072013 „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”
i Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Wykonano
juŜ 50 % całego zakresu prac.
Planowany termin zakończenia
robót -15 grudzień 2010 r.

8.Rozwój działalności kulturalnej,
społecznej i sportowej poprzez
adaptację pomieszczeń świetlicy
wiejskiej i zagospodarowanie
terenu w Seroczynie.
Projekt ten obejmował swoim
zakresem prace remontowe (wymianę
stolarki
okiennej,
drzwi
zewnętrznych, ułoŜenie kostki
brukowej,
remont
dwóch
2.Remont (modernizacja) drogi
pomieszczeń) oraz dostawy sprzętu
lokalnej w miejscowości
do wyposaŜenia sali i do
Kiełpiniec
W lutym został złoŜony wniosek
o dotację z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja
została przyznana w kwocie
50.000,00zł. w czerwcu podpisano
stosowną umowę z Województwem
Mazowieckim. W drodze przetargu
nieograniczonego
wyłoniono
wykonawcę robót i prace zostaną
przeprowadzone w październiku br.
zagospodarowania terenu. Projekt był
3.Budowa sieci kanalizacyjnej do
realizowany przez GOKiS w Sterdyni
wsi Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły
a współfinansowany ze środków Unii
Dalsze, Chądzyń, Stelągi, Golanki.
Europejskiej w ramach PROW 2007Trwają
dalsze
prace
nad
2013 w ramach „Odnowy i rozwoju
opracowaniem
dokumentacji
wsi”.

projektowej - ustalenie zgody
właścicieli działek na budowę
przepompowni oraz przebieg trasy
sieci kanalizacyjnej.
4.Rozbudowa remizy straŜackiej w
Mursach
Trwają
dalsze
prace
wykończeniowe wewnątrz budynku
remizy, są one prowadzone przez
mieszkańców
wsi
czynem
społecznym.
5.Aktywizacja Ŝycia społecznego
mieszkańców wsi Szwejki
poprzez remont i zakup
wyposaŜenia do świetlicy
wiejskiej
Została
podpisana
umowa
z Samorządem
Województwa
Podlaskiego o przyznanie pomocy ze
środków PROW 2007-2013 oś
Leader, działanie, „WdraŜanie
lokalnych strategii rozwoju” z zakresu
małych projektów. W ramach zadania
zostanie wyremontowana duŜa sala
oraz zakupione zostaną stoły i krzesła.
Wykonawca robót rozpoczął prace
remontowe,
które
powinien
zakończyć w październiku br.
6. Przebudowa chodnika przy ul.
Tadeusza Kościuszki w Sterdyni
W ramach funduszu sołeckiego w
październiku zostanie przebudowany
chodnik. Wykonawca robót został
wyłoniony. Prace demontaŜowe
starego chodnika zostaną wykonane
społecznie przez mieszkańców
Sterdyni.
7. Zagospodarowanie terenu przy
Ośrodku Zdrowia w Sterdyni
W czerwcu został złoŜony wniosek
o dofinansowanie projektu ze
środków
Unii
Europejskiej.
Planowany całkowity koszt zadania
383.000zł. Wnioskowana kwota
pomocy - 235.450 zł. Zadanie jest
planowane do realizacji w roku
przyszłym
pod
warunkiem
pozyskania pieniędzy z zewnątrz.
8. Aktywizacja Ŝycia społecznego
mieszkańców wsi Kamieńczyk
poprzez remont i zakup
wyposaŜenia do świetlicy
wiejskiej
W ramach zadania w maju został
złoŜony wniosek o przyznanie
pomocy ze środków Unii Europejskiej
dla małych projektów. Wniosek
uzyskał pozytywną ocenę Rady LGD
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i został przekazany do dalszej oceny
do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego.
Odpowiedzi ostatecznej brak.
Planowany zakres prac to remont
wewnętrzny sali i zakup stołów i
krzeseł.
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drodze krajowej
Nr 63 w miejscowości Sterdyń
W ramach zadania trwają dalsze
prace
nad
opracowaniem
dokumentacji projektowej. Zakłada
się Ŝe na początku przyszłego roku
powinno zostać wydane pozwolenie

na budowę.
10. Trwają
prace
nad
przygotowaniem dokumentacji
umoŜliwiającej w przyszłych
latach na złoŜenie stosownych
wniosków o dofinansowanie ze
środków Unii Europejskiej i
dotyczą one następujących
projektów:
- Remont świetlicy wiejskiej w
Paderewku
oraz
zakup
wyposaŜenia;
- Kształtowanie centrum wsi Sterdyń
( alejki na skwerach );
- Przebudowa chodnika w centrum w

Seroczynie;
- Remont świetlicy wiejskiej w
Dzięciołach Dalszych oraz zakup
wyposaŜenia;
- Teren rekreacyjno – sportowy
elementem integracji mieszkańców
sołectwa Stare Mursy;
- Świetlica
wiejska
rozwija,
aktywizuje, kształci i promuje –
remont, wyposaŜenie świetlicy wraz
z zagospodarowaniem terenu w
Łazówku.
Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń
Nieruchomości połoŜone w obrębie geodezyjnym Sterdyń Poduchowna oznaczone w Księdze Wieczystej KW
15569, obciąŜone dzierŜawą do dnia 31.12. 2010 r. i przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.
Nr ewid.działki

Powierzchnia

Cena w zł (+ vat)

177/31

0,0995 ha

23.500,00

177/26

0,0995 ha

24.000,00

177/30

0,0910 ha

23.500,00

177/25

0,0906 ha

24.000,00

177/29

0,0902 ha

23.500,00

177/24

0,0896 ha

24.000,00

177/28

0,0894 ha

23.500,00

177/23

0,0885 ha

24.000,00

177/27

0,0958 ha

23.500,00

177/22

0,0946 ha

24.000,00

Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2010 r. o
godzinie 1015 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń, ul.
Kościuszki 6.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w gotówce wynoszna konto PBS Sokołów Podlaski
o/Sterdyń Nr 45922100000020071620000010 w terminie
do dnia 26 października 2010 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 określonej w wyniku
przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
22%.
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 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. (0 – 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.nwg.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
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń
Nieruchomości połoŜone w obrębie geodezyjnym Sterdyń Poduchowna oznaczone w Księdze Wieczystej KW
1381 i przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
Nr ewid.działki Powierzchnia Cena w zł (+ vat)
notarialnej – Wójt Gminy moŜe odstąpić od zawarcia
306/3
0,1087 ha
20.000,00
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
306/4 i 177/14
0,0997 ha
20.000,00
Przedmiot przetargu moŜna oglądać po
wcześniejszym
uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Sterdyń –
306/5 i 177/15
0,1039 ha
20.000,00
pokój nr 5, tel. (0 – 25) 787 00 04.
306/6 i 177/16
0,1050 ha
20.000,00
Regulamin przetargu znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr 5.
177/17
0,1019 ha
23.000,00
Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
177/19
0,0986 ha
22.500,00
www.sterdyn.nwg.pl w zakładce BIP.
177/20
0,1005 ha
22.500,00
Wójt Gminy Sterdyń moŜe odwołać przetarg
z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem o
Przetarg odbędzie się dnia 29 października 2010 r. o
czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla
godzinie 1000 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń, ul.
ogłoszenia o przetargu.
Kościuszki 6.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w gotówce wynoszące 10% ceny wywoławczej na konto
Klub Literacki „ERATO”
PBS
Sokołów
Podlaski
o/Sterdyń
Nr
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
45922100000020071620000010 w terminie do dnia 26
Pałacowe Centrum Konferencyjne
października 2010 r. Za datę wpłacenia wadium uwaŜa
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
się? wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek.
serdecznie zapraszają na
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
X POWIATOWE SPOTKANIE Z
wygrał? zalicza się na poczet ceny nabycia
POEZJĄ I PROZĄ PODLASIA
nieruchomości. Wadium pozostałym uczestnikom
które
odbędzie się 15 października 2010 r. (w piątek)
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
jednak nie później niŜ w cią?gu trzech dni od zamknięcia od godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni, ul. Lipowa 2
przetargu.
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1 % ceny W programie:
wywoławczej. Nabywca nieruchomości winien dokonać - podsumowanie i zamknięcie cyklu poetycko wpłaty ceny przetargowej w ciągu jednego miesiąca od
krajoznawczych wędrówek po gminach naszego
dnia
przetargu
na
konto
Nr
powiatu,
45922100000020071620000010 w PBS Sokołów - wystawa rękodzieła,
Podlaski o/Sterdyń.
- prezentacja i sprzedaŜ publikacji regionalnych
Do ceny nieruchomości określonej w wyniku
twórców, w tym zbioru pt. „Zmiana warty”,
przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości - degustacja dań kuchni regionalnej,
22%.
- zwiedzanie Zespołu Pałacowego Ossolińskich,
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są - występ zespołu wokalno- instrumentalnego / poezja
przedstawić Komisji Przetargowej następujące
śpiewana.
dokumenty :
1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający
GMINNY OŚRODEK KULTURY
toŜ?samość (dowód osobisty lub paszport),
I SPORTU W STERDYNI
2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜssamość
ZAPRASZA DZIECI, MŁODZIEś
i pisemne pełnomocnictwo,
ORAZ DOROSŁYCH
3) reprezentanci osoby prawnej – dokument
NA ZAJĘCIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis
KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do
W KAśDY CZWARTEK
reprezentowania danej osoby prawnej.
Zapisy w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
Pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy
w Sterdyni przy ul. Lipowej 2 lub pod numerem
notarialnej dokonuje nabywca.
telefonu 25/7870265
JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
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INWESTYCJE OŚWIATOWE W ROKU BIEśĄCYM
1. DoposaŜenie
boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni
W ramach tego zadania wykonano
zadaszenie trybuny boiska, a takŜe
powiększono istniejącą trybunę o 120
siedzisk. Wymienione zostały dwa
boksy dla zawodników rezerwowych
na 12 miejsc kaŜdy oraz brama
wejściowa na stadion. Wygrodzono
takŜe boisko i trybuny.
Koszt całkowity zadania to
wartość 230 tys. złotych.

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
3. Budowa Bloku śywieniowego
przy Szkole Podstawowej
w Sterdyni
dla
rozwoju
Mazowsza

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007-2013
Gmina Sterdyń rozpoczęła
realizację projektu pn. „Budowa
bloku Ŝywieniowego przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni”
Realizacja projektu będzie trwała
do końca 2011 r. i obejmować
będzie:
1.wykonanie robót związanych
2. Termomodernizacja budynków
z urządzeniem zaplecza i placu
Zespołu
Szkolno
budowy
Przedszkolnego w Łazowie
2.wykonanie robót ziemnych
3.wykonanie robót budowlanych
4.wykonanie robót elektrycznych
5.wykonanie robót instalacyjnych
6.wykonanie robót wentylacyjnych
7.urządzenie kuchni
W ramach tego zadania ocieplone
zostały ściany i strop budynku szkoły
oraz ściany budynku przedszkola.
Wymienione zostały okna i drzwi
zewnętrzne.
Zadanie to dofinansowane jest
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Całkowita wartość projektu
wynosi: 1 863 156,20 PLN.
Beneficjent: Gmina Sterdyń.
Projekt realizowany w ramach
Regionalnego
Programu

Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego, priorytet VII
„Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego”,
Działanie 7.2 „Infrastruktura słuŜąca
edukacji”

4. Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni
W ramach tego zadania utworzony
zostanie plac zabaw o pow. 240 m2,
ze sztuczną nawierzchnią..
Plac zostanie wyposaŜony
w zestawy sprzętu rekreacyjnego,
pozwalające
na
prowadzenie
z dziećmi róŜnych form zajęć
ruchowych.
Zadanie to realizowane jest w
ramach Rządowego programu
„Radosna szkoła”. Dofinansowane
jest w 50%.

Anna Kowalska

Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04.
Zespół Redakcyjny: Renata Piwko - Redaktor Naczelny, Mieczysław Szymański, Anna Kowalska, Marianna Kobylińska.
Materiały do Biuletynu przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy – tel. 025-787-00-04.
Nakład 100 egz. Wszystkie egzemplarze bezpłatne, dostępne na terenie gminy w spółdzielczych
i prywatnych jednostkach handlowych oraz w Urzędzie Gminy.
Skład i opracowanie graficzne - Mieczysław Szymański

