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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 Renacie Piwko
- Sekretarzowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Pani Renacie Rzeszotek
- Pracownikowi Zespółu  Szkół  w Sterdyni,

Panu Witoldowi Krasnodębskiemu
- Radnemu Gminy Sterdyń,

Panu Witoldowi Kotowskiemu
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Łazowie,

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
- Sołysowi Kiełpińca,

Panu Andrzejowi Waszczukowi
- Sołysowi Ratyńca Starego,

Panu Andrzejowi Przesmyckiemu
- Sołysowi Zalesia,

Pani Barbarze Kempa
- Pracownikowi Zespółu  Szkół  w Sterdyni,

Pani Barbarze Krysiak
- Pracownikowi Zespółu  Szkół  w Sterdyni,

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach   10
listopada - 7 grudnia  2011 roku.
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁO ŚCI w GMINIE STERDY Ń

W dniu 11 listopada 2011 r.
w Sterdyni odbyły się uroczystości
z okazji 93. rocznicy odzyskania
przez Polskę nieodległości. 

W obchodach wzięli udział:
Adam Góral - Przewodniczący Rady
Gminy Sterdyń, Czesław Marian
Zalewski - Wójt Gminy Sterdyń,
Andrzej Pogorzelski – Radny
Powiatu Sokołowskiego, GraŜyna
Binduła – Dyrektor Zespołu Szkół
w Sterdyni, Marianna Kobylińska –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni, księŜa parafii
Sterdyń, przedstawiciele
samorządowi, przedstawiciele
organizacji pozarządowych,
zakładów i instytucji z terenu Gminy,
poczty sztandarowe, przedstawiciele
jednostek OSP, nauczyciele młodzieŜ
szkolna, harcerze oraz mieszkańcy.

Uroczystości rozpoczęły się mszą
św. w kościele św. Anny w Sterdyni,
w intencji Ojczyzny. Następnie
wszyscy zebrani oddali hołd
Ŝołnierzom walczącym w obronie
Ojczyzny. Pod pomnikiem
poświęconym Ŝołnierzom Armii
Krajowej poszczególne delegacje

złoŜyły wieńce.
Po części oficjalnej, w asyście

Orkiestry Dętej poczty sztandarowe
oraz goście i zebrani przemaszerowali
do Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu, gdzie odbyły się dalsze
uroczystości. 

Uczniowie gimnazjum
przygotowali okolicznościowe
wystąpienie. Na scenie wystąpili
laureaci „III Konkursu Piosenki
Patriotycznej Południowego Podlasia
i Mazowsza”.

Podczas uroczystości dokonano
otwarcia wystawy „Bronić kaŜdej
grudki ziemi…Bataliony Chłopskie
1940-1945” z Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie.

Dla uczczenia Święta
Niepodległości ulicami Sterdyni
odbył się IV Bieg Niepodległościowy
oraz Turniej piłki ręcznej dziewcząt
szkół podstawowych.

Wspólne świętowanie zakończono
poczęstunkiem wojskową grochówką.

Anna Kowalska

Informuję, Ŝe zgodnie z art.5 ust. l pkt 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.z 2005 r., Nr 236 póz.2008
z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń uchwalonego przez
Radę Gminy w Sterdyni uchwalą Nr XXXI/217/06
z dnia 26 maja 2006 r. do obowiązków właścicieli,
zarządców nieruchomości naleŜy uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości, przy czym za
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
słuŜącą dla ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy

granicy nieruchomości oraz usuwanie nadmiaru śniegu z
dachów i zwisających sopli lodu - zagraŜających
bezpieczeństwu osób.

Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z
wyŜej cytowanych przepisów podlega karze grzywny w
trybie i na zasadach określonych w Kodeksie
Postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wójt Gminy 
Czesław Marian Zalewski

O G Ł O S Z E N I E
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50 MIEJSCE GMINY STERDYŃ W RANKINGU: INWESTYCJE 
W INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ 2008-2010

Wspólnota – Pismo Samorządu
Terytorialnego w wydaniu 42/1048
z dnia 15 października 2011
opublikowało wyniki Rankingu:
Inwestycje w infrastrukturę
techniczną 2008-2010. Ranking
został przeprowadzony przez Pawła
Swianiewicza profesora
Uniwersytetu Warszawskiego,
kierownika Zakładu Rozwoju
i Polityki Lokalnej na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych.
Gmina Sterdyń zajęła 50 miejsce
wśród gmin wiejskich w kraju.

W metodzie obliczania
wskaźników rankingu
inwestycyjnego branopod uwagę
inwestycje skierowane na rozwój
infrastruktury technicznej:
- transport (remont i budowa dróg

gminnych);
- gospodarka komunalna (sieci

wodociągowe i kanalizacyjne,
oczyszczalnie ścieków);

- gospodarka mieszkaniowa
oraz wydatki wyraŜone w cenach
stałych z 2010 r. w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, liczone jako
średnia z ostatnich trzech lat.

Gmina Sterdyń w latach 2001-
2003 zajmowała 1059 miejsce,
w latach 2007-2009 – 417, aby
w latach 2008-2010 uplasować się na
50 miejscu. Kwota na inwestycje
w infrastrukturę techniczną w
przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi
1080,40 zł. 

Ten bardzo dobry wynik dowodzi,
Ŝe gmina Sterdyń jest gminą
dynamicznie rozwijającą się, która
z duŜym powodzeniem pozyskuje
i wykorzystuje środki pochodzące
z Unii Europejskiej. 

Pomimo tych osiągnięć
infrastrukturalnych – rozwojowych
gmina Sterdyń jest zadłuŜona na
koniec października 2011 r. na
poziomie około 30% do moŜliwego
zadłuŜenia jednostki 60%
planowanych dochodów budŜetu.

Gmina Sterdyń to gmina godna
zaufania, otwarta na nowe inicjatywy
g o s p o d a r c z o - i n w e s t y c y j n e ,
zapewniająca przyjazny klimat
oraz profesjonalną obsługę dla
inwestorów. Ten fakt potwierdzają
liczne nagrody uzyskane w takich
konkursach jak: Wójt Roku 2010,
Euro-Gmina, Samorząd Przyjazny
Oświacie.

  Renata Piwko

W Polsce około 40% ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych stanowią niechronieni uczestnicy ruchu
drogowego, piesi i rowerzyści. Ta grupa jest najbardziej
poszkodowana w porównaniu z innymi krajami
europejskimi.

ZagroŜenie uczestników ruchu drogowego,
w szczególności pieszych i rowerzystów, wzrasta wraz
z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi.

PodróŜując, zapewne wielokrotnie zdarzyło się
Wam dostrzec pieszego lub rowerzystę w niewielkiej
odległości przed pojazdem - około 30 m. Zobaczyliście
go tak późno, bo nie miał on wyraźnych elementów
oznakowania - elementów odblaskowych na ubraniu czy
światełka odblaskowego z tyłu roweru. Przypomnijcie
sobie - na pewno w takiej sytuacji pojawił się dreszcz
emocji. Gdyby miał on odpowiednie oznakowanie, byłby
widoczny z odległości 150 m.

Wielu pieszych porusza się niewłaściwą stroną
drogi - zamiast iść poboczem lewej strony drogi (a gdy
pobocza nie ma, lewą stroną jezdni) i widząc
nadjeŜdŜające pojazdy, ustąpić im miejsca, często idą oni
prawą stroną, nie zdając sobie sprawy, Ŝe zostaną
zauwaŜeni przez kierowcę prawie w ostatniej chwili, tuŜ
przed pojazdem, naraŜając zdrowie i Ŝycie własne oraz
kierujących pojazdami.

Dlatego apeluję o ochronę dzieci w drodze do szkoły
i z powrotem, o ochronę dzieci przemieszczających się
samodzielnie po zajęciach w szkole.

Zadbajcie o bezpieczeństwo własnych dzieci.
Przede wszystkim wdraŜajcie dzieci do

przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze poprzez:

  � dawanie osobistego dobrego przykładu
  � reagowanie na niewłaściwe zachowanie dzieci
  � rozmowy z dziećmi
  � wykazanie zainteresowania wiedzą

i umiejętnościami nabywanymi w przez własne
dziecko w szkole na temat właściwego poruszania
się po drodze, zagroŜeń w ruchu drogowym i
sposobów ich unikania

  � włączanie się w działania szkoły na rzecz
kształtowania prawidłowych zachowań dzieci na
drodze

  � zgłaszanie w szkole inicjatyw dotyczących
wzmacniania bezpieczeństwa na drogach, w tym
bezpieczeństwa dzieci.

Mieczysław Szymański
Na podst. http://wychowaniekomunikacyjne.org, autor
artykułu - Teresa Turkowska,Doradca Metodyczny, m. st.
Warszawa

Bezpieczeństwo dzieci na drodze
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Otwarcia etapu finałowego ''III
Konkursu Piosenki Patriotycznej
Południowego Podlasia i Mazowsza''
dokonał Czesław Marian  Zalewski,
wójt gminy Sterdyń. Serdecznie
powitał wszystkich uczestników
konkursu i ich opiekunów,
a szczególnie uczestników spoza
terenu gminy Sterdyń. Etap finałowy
konkursu odbył się w dniu 4
listopada w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni.
Marianna Kobylińska, dyrektor
GOKiS  w Sterdyni poinformowała,
Ŝe konkurs jest współfinansowany ze
środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego, a jego
organizatorami są Towarzystwo
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej i
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Pierwszy etap czyli eliminacje
gminne przeprowadzono w
Gminnych Ośrodkach Kultury i
placówkach oświatowych z terenu
województwa mazowieckiego
i podlaskiego.

Celem konkursu było; 
- wspieranie wychowania

patriotycznego młodego pokolenia
poprzez formy aktywności
artystycznej,

- przywrócenie naszej zbiorowej
pamięci,

- przypomnienie niektórych,
zapomnianych juŜ, polskich pieśni
patriotycznych,

- podniesienia świadomości
narodowej,

- pielęgnowanie kulturowego
dziedzictwa kraju. Przesłuchania
finałowe przeprowadziła Komisja
w składzie ; Agata Mosiej-
przewodniczący,członkowie;
Witold Tomasz Grzyb, ks. Paweł
Grzeszek, Stanisława Maciak
i Marcin Stasiuk.

Do eliminacji finałowych
zgłoszono 16 podmiotów
muzycznych. Poziom uczestników
konkursu był wysoki. KaŜdy podmiot
muzyczny wykonał dwa utwory -
piosenki o charakterze patriotycznym
lub umiłowania ojczyzny.

Przesłuchania konkursowe odbyły się
w następujących kategoriach:

Soliści w wieku od 10 do 15 lat.
W tej kategorii wystąpili:  Magda

Łach i Weronika Rokita - z GOKiS
w Sterdyni - opiekun Michał Soszka,
Monika Prokopczuk z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Sterdyni -
opiekun BoŜena Prokopczuk,
Dominika Bogucka  z  Gimnazjum
Publicznego im. Jana Pawła II
w Bogutach-Piankach - opiekun Jerzy
Urzędowski, Magda Andryszczyk
z Publicznego Gimnazjum im.
Ludwika Górskiego w Ceranowie -
opiekun Janusz Kowalski. Za
najlepszą solistkę Jury uznało
Dominikę Bogucką z  Gimnazjum
Publicznego im. Jana Pawła II
w Bogutach -Piankach.

W kategorii soliści powyŜej 16
lat wystąpiła Angelika Marczuk
z GOKiS w Sterdyni - opiekun Michał
Soszka. Zaśpiewała bardzo dobrze
piosenki Partyzancka Ballada i Biały
Orle i Jury postanowiło przyznać
wyróŜnienie.

W kategorii zespoły wokalno-
instrumentalne, szkolne i chóry
wystąpiły:
- Zespół KRASNOLUDKI

z Gminnego Przedszkola przy
Zespole Szkół w Sterdyni -
opiekunowie Hanna Walczuk,
ElŜbieta Ludwiniak i Beata
Deniziak.

- Zespół wokalno -instrumentalny
SŁONECZKA ze Szkoły
Podstawowej w Łazowie - opiekun
Marta Piwko.

- Zespół Ludowy śURAWIACY
z Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Bogutach - Piankach

- kierownik zespołu - Walenty
Kowalczuk

- Zespół wokalno - instrumentalny
THE ROLNIC STONES z Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Wł.St. Reymonta
w Sokołowie Podlaskim - opiekun
Dorota Ratyńska.

- Zespół  wokalno- instrumentalny
OPTIMA z Gimnazjum Publicznego

im. Ojca Świętego Jana Pawła II -
opiekun Jerzy Urzędowski.

- Zespół wokalno -instrumentalny

III KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ POŁUDNIOWEGO
PODLASIA I MAZOWSZA- ETAP FINAŁOWY



CAF w Urzędzie Gminy Sterdyń

Urząd Gminy Sterdyń przystąpił
do realizacji projektu
„Przygotowanie jednostek
samorządu terytorialnego do
stosowania Wspólnej Metody Oceny
(CAF) w procesie mierzenia
potencjału i dokonań poprzez
szkolenia pracowników i pomoc
doradczą”.

Proces wdraŜania metody CAF
2006 i podejścia procesowego w
wybranych urzędach administracji
rządowej realizowany jest jako
komponent projektu "Poprawa
zdolności zarządczych w urzędach
administracji rządowej” w ramach
Działania 5.1. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Wzmocnienie potencjału
administracji rządowej”. Projekt
realizowany jest przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i
Administracji w partnerstwie z firmą
F5 Konsulting Sp. z o.o. i
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu

Społecznego. Metoda CAF powstała
w wyniku porozumienia zawartego
pomiędzy ministrami krajów
członkowskich UE,
odpowiedzialnymi za administrację
publiczną.

Wspólna Metoda Oceny CAF
(ang. Common Assessment
Framework) jest narzędziem
przeznaczonym dla jednostek
administracji publicznej, mającym na
celu poprawę zarządzania.

Model skupia się przeprowadzeniu
samooceny, identyfikacji obszarów
doskonalenia oraz wprowadzaniu
wymaganych usprawnień
zarządczych.CAF to narzędzie
kompleksowego zarządzania jakością,
zainspirowane Modelem
Doskonałości Europejskiej Fundacji
Zarządzania Jakością oraz modelem
opracowanym na Uniwersytecie
Speyer. Opiera się na załoŜeniu, Ŝe
osiągnięcie poŜądanych rezultatów
działań organizacji,
o b y w a t e l i / k o n s u m e n t ó w ,
pracowników i społeczeństwa zaleŜy
od jakości przywództwa,
wpływającego na politykę i strategię,
pracowników, relacje międzyludzkie,
zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację
poddaje się jednoczesnemu oglądowi
z róŜnych punktów widzenia, w
ramach kompleksowego procesu
analizy wyników jej działalności.

Metoda samooceny proponowana

w ramach CAF opiera się na
załoŜeniu, iŜ osiągnięcie poŜądanych
rezultatów działań urzędu zaleŜy od
jakości przywództwa, wpływającego
na politykę i strategię organizacji,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
działania w zakresie nawiązywania
związków partnerskich, zasoby i
procesy zarządzania zmianą.

Dzięki CAF organizacje
wyraŜające chęć wdroŜenia
systematycznego procesu
doskonalenia swoich działań uzyskują
proste, przystosowane do specyfiki
sektora administracji publicznej,
narzędzie samooceny 

Korzyści dla pracowników Urzędu
wynikające z osobistego
zaangaŜowania w proces samooceny:

• zdobycie wiedzy o nowoczesnych
technikach zarządzania,

• dogłębne poznanie urzędu, w tym
procesów oraz mechanizmów
kontroli,

• wpływ na funkcjonowanie dzięki
uczestnictwu w procesie planów
usprawnień,

• wsparcie najwyŜszego kierownictwa
urzędu w procesie samooceny,

• oficjalna pochwała i uznanie
kierownictwa do wiadomości ogółu
pracowników

• zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

Renata Piwko

DZIECI BOśE z Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek w
Sokołowie Podlaskim - opiekun
BoŜena Kaczmarek.

- Zespół wokalno - instrumentalny
CYRANECZKI z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Ludwika
Górskiego w Ceranowie - opiekun
Janusz Kowalski..

- Zespół Wokalny z Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Św.
Franciszka- Patrona Ekologów w
Wólce Okrąglik - opiekun Barbara
Dolińska.

- Zespół wokalno - instrumentalny
PROMYK ze Szkoły Podstawowej
w Łazowie - opiekun ElŜbieta
Osipiak

- Zespół wokalno -instrumentalny
NO NAME z GOKiS w Sterdyni -
opiekun Mateusz Zubow

W tej kategorii Jury przyznało
GRAND PRIX Zespołowi
Wokalnemu z Publicznej Szkoły
Podstawowej im.  Św.  Franciszka-
Patrona Ekologów w Wólce
Okr ąglik oraz wyróŜniło Zespół
wokalno -instrumentalny DZIECI

BOśE z Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek
w Sokołowie Podlaskim i Zespół
Ludowy śURAWIACY z Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Bogutach -Piankach.

    Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. Zwycięzcy wystąpią
podczas Gali Konkursu w dniu 11
listopada 2011 roku na uroczystości
Święta Niepodległości w Sterdyni.

Stanisława Maciak
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Rada Gminy Sterdyń na sesji
w dniu 26 października 2011 r.
stwierdziła wygaśnięcie mandatu
radnego w jednomandatowym

okręgu wyborczym Nr 6 radnego Pana
Jana Wojciecha Byczuka wskutek
śmierci. 

Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek

Kozłowski zarządzeniem Nr 516
z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Sterdyń wyznaczył datę
wyborów na dzień 15 stycznia 2012 r.
Określił równieŜ kalendarz wyborczy.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Akty prawne i inne materiały wyborcze dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej –
www.pkw.gov.pl w zakładkach „wybory samorządowe i referenda lokalne – 2010” oraz „aktualności”.

Renata Piwko
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Z pokoju nauczycielskiego… 

Drodzy Rodzice

Zapraszam do kolejnej refleksji na
temat Waszych pociech a naszych
uczniów oraz naszych wspólnych
relacji.

Najpierw spójrzmy w kalendarz –
to juŜ druga połowa listopada, a więc
pierwsze półrocze teŜ  za półmetkiem.
W naszej szkole pierwszy semestr
trwa do 10 lutego 2012 r. Przedtem
czeka nas przerwa świąteczna oraz
ferie zimowe w dniach 16 – 29
stycznia 2012 r. Ten czas będzie
płynął bardzo szybko, a okres
okołoświąteczny raczej nie sprzyja
wytęŜonej pracy umysłowej.
Uczniowie, niezaleŜnie od wieku, są
nieco rozkojarzeni i bywa, Ŝe dość
lekko traktują swoje obowiązki.
Dlatego teraz, w tygodniach
przedświątecznych, warto
przypilnować dzieci, aby dobrze
wykorzystały czas.

Uwaga, Rodzice uczniów szkół
średnich! Jeśli młodzi mają zagroŜenia
lub słabe oceny – niech jak najszybciej
biorą się do roboty!!! W styczniu moŜe
być na późno!!! Teraz moŜna
zaplanować pracę, równomiernie
rozłoŜyć siły!!! Polecam uwadze!!!

W tym miejscu pragnę zwrócić
uwagę Państwa na potrzebę kontaktu
ze szkołą. Zazwyczaj organizujemy
dwa zebrania klasowe w semestrze, a w
kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca
od godziny 15 czekamy na Rodziców
w ramach tzw. „otwartych drzwi”.
Niepokoi nas, Ŝe tak mało Rodziców
wtedy przychodzi, choć przecieŜ
wszyscy Państwo troszczycie się o
swoje dzieci. Warto i trzeba
przychodzić do szkoły, poniewaŜ:

• poznacie aktualną (prawdziwą!)
sytuację dydaktyczną dziecka;

• moŜecie powiedzieć nauczycielowi,
co wpływa na funkcjonowanie
dziecka w domu i w szkole (np.
choroba, trudna sytuacja…);

• dziecko będzie wiedziało, Ŝe rodzice
troszczą się o nie i Ŝe je

systematycznie kontrolują, a to
wzmacnia motywację do pracy.

UWAGA! Zarówno uczeń z
trudnościami w nauce, jak i
uzdolniony prymus potrzebuje
zainteresowania oraz kontroli. Dla
dziecka jest to jeden z wyznaczników
miłości Rodziców, a wszystkie
przecieŜ chcą czuć, Ŝe są mocno
kochane.

Pozwolę sobie na jeszcze jeden
temat – dziecko nieśmiałe… W
kaŜdej klasie bardzo szybko moŜna
wyłonić dzieci, które mówią ciszej
niŜ inne, są niepewne siebie, często
patrzą z boku na rozkrzyczanych
rówieśników i być moŜe w głębi
duszy zazdroszczą im odwagi,
śmiałości, ekspansywności… Jeśli
macie więcej niŜ jedno dziecko,
doskonale odróŜniacie  rezolutne od
zalęknionego takŜe w sytuacjach
rodzinnych. Przyczyn takiego stanu
rzeczy nie będziemy teraz szukać – to
zadanie psychologa. My zajmijmy się
taką domowo – szkolną sytuacją
dziecka nieśmiałego.

Po pierwsze – to nie jest gorszy
człowiek, gorsze dziecko !!!
Natomiast najczęściej jest bardziej
wraŜliwe, nawet nadwraŜliwe i z
róŜnych powodów zamknięte w
sobie.

Po drugie – musimy to
zaakceptować z pełną miłością,
wyrozumiałością i Ŝyczliwością, aby
pomagać dziecku odnaleźć poczucie
własnej wartości i pewność siebie.

Po trzecie – nigdy i nigdzieprzy
takim zakompleksionym młodym
człowieku nie mówmy: „On taki
nieśmiały, wstydliwy, bojący…”. Po
co mówić?! To widać, a dziecko
jeszcze bardziej zamyka się w
sobie!

Po czwarte – znając osobowość
dziecka, delikatnie uczymy je
zachowań w róŜnych sytuacjach
własnym przykładem: jeśli widzi, jak

rodzice zachowują się np. w sklepie,
u lekarza, w autobusie itd., uczy się
od dorosłych. Dlatego zabierajmy
je ze sobą, posyłajmy na wycieczki
– niech uczy się świata i ten świat
oswaja.

Po piąte – BARDZO WAZNE!
– gdzie tylko się da i kiedy tylko się
da – CHWALIMY, CHWALIMY,
CHWALIMY! – W ten sposób
wzmacniamy poczucie własnej
wartości dziecka. Uzbrojone w
aprobatę i uznanie otoczenia pewniej
pokona bariery nieśmiałości.

Po szóste – pamiętajmy, Ŝe
zwłaszcza młodsze dzieci oceniają
się takŜe na podstawie wyglądu
zewnętrznego. Wiem, Drogie
Mamy, Ŝe to robicie, ale na wszelki
wypadek przypomnę, Ŝe
zewnętrzność teŜ ma znaczenie.
Wcale nie trzeba ogromnych
pieniędzy na markowe rzeczy.
Zadbajmy, aby dziecko ładnie
wyglądało  w dzień zwykły, a takŜe
w „ dzień galowy ”. Biała bluzeczka
czy koszulka powinna znaleźć się w
szafie naszego ucznia.

Szanowni Rodzice, zachęcam
do „ szkolnych ” refleksji . Szkoła,
dzieci, wychowanie to temat – rzeka,
więc będziemy spotykać się na
łamach biuletynu jeszcze wiele razy.

Na razie – Ŝyczę duŜo radości  i
serdeczności rodzinnych w długie
jesienne wieczory. Piszcie – i dorośli
i dzieci – listy do Mikołaja, Ŝeby
zdąŜył z prezentami.

Z nauczycielskim pozdrowieniem –
Teresa Styś



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ8

Nieruchomość oznaczona jako
działka nr ew. 262 o łącznej
powierzchni 0,84 ha połoŜona
w centralnej części  miejscowości
Paderewek, zabudowana  budynkiem
szkoły (o powierzchni zabudowy
441,m2, powierzchni uŜytkowej
445,1m2  i budynkiem gospodarczym (
o powierzchni zabudowy 88 m2,). 

Dla w/w nieruchomości Sąd
Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Nr SI1P
/00041597/8.

Nieruchomość  połoŜona jest  przy
głównej drodze wsi, kategorii
powiatowej, o nawierzchni
utwardzonej asfaltowej,
charakteryzującej się średnim
natęŜeniem ruchu drogowego,
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki
Cetynii, na terenie NadbuŜańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Budynek szkoły częściowo
jednokondygnacyjny, częściowo
dwukondygnacyjny, nie
podpiwniczony. Konstrukcja budynku
murowana, kryty blachą. Na piętrze,
części budynku dwukondygnacyjnej
znajdują się pomieszczenia
mieszkalne, zamieszkałe przez dwie
rodziny  na podstawie posiadanych
umów najmu. WyposaŜony
w instalacje wodno- kanalizacyjną
z szambem lokalnym. Elewacja
budynku – tynk gładki. Stan
techniczny budynku średni.

Budynek gospodarczy murowany.
Kryty papą. Ściany budynku z cegły.
Stan techniczny budynku średni.

Cena wywoławcza 120 000,00 zł.
brutto/ słownie: sto dwadzieścia
tysięcy złotych brutto/.

Przetarg odbędzie się dnia 19
grudnia 2011 r. o godzinie 1230
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 1192210000
0020071620000040 w terminie do

dnia 14 grudnia 2011 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 45922100000
020071620000010 w PBS Sokołów
Podlaski o/Sterdyń. 

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.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

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń

Od 11 listopada br. został uruchomiony

nowy kanał telewizyjny

w Sokołowskiej Telewizji Kablowej

GMINA STERDYŃ TV

Program 87
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń
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Przetarg pierwszy zakończony
wynikiem negatywnym odbył się w
dniu 5 września 2011 r.

Przetarg odbędzie się dnia 19
grudnia 2011 r. o godzinie 13oo

w pokoju nr 5 Urzędu Gminy
Sterdyń, ul. Kościuszki 6.

Minimalna wysokość
postąpienia wynosi 1% ceny
wywoławczej, z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek
złotych.

Wadium w w/w wysokości
naleŜy wnieść w formie pienięŜnej
w terminie do dnia 14 grudnia
2011r.  na konto PBS Sokołów
Podlaski o/Sterdyń Nr 1192210000
0020071620000040.

Za datę wpłacenia wadium
uwaŜa się wpływ wymaganej kwoty
na w/w rachunek.

Wadium ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał, od zawarcia
umowy kupna – sprzedaŜy. Wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny
sprzedaŜy  uczestnikowi, który
przetarg wygrał.

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.

Osoba, która wygra przetarg,
zobowiązana jest do wpłacenia przed
zawarciem umowy na rzecz
sprzedającego pełnej ceny sprzedaŜy
nieruchomości oraz do pokrycia
kosztów związanych z zawarciem
umowy notarialnej.

Osoba ustalona kandydatem na
nabywcę nieruchomości przed
zawarciem umowy kupna- sprzedaŜy
zobowiązana jest do przedłoŜenia
dowodów, o których mowa w art. 7

ust. 1- 5 ustawy z dnia 11 kwietnia
2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U.Nr 64, poz.592), albo złoŜeniu
oświadczenia , Ŝe nie spełnia
wymogów art. 5 i 6 w/w ustawy.

W przypadku nie spełnienia
wymogów zostanie zawarta znabywcą
warunkowa umowa kupna – sprzedaŜy
z prawem pierwokupu przez Agencję.

Nieruchomość  moŜna oglądać
codziennie w godz. 8oo- 153o po
uprzednim uzgodnieniu        terminu
tel. (25) 787 00 04 wew. 35.

Dodatkowe informacje na stronie
internetowej: www.sterdyn.com.pl
w zakładce BIP.

Regulamin przetargu znajduje się
do wglądu w Urzędzie Gminy Sterdyń
w pokoju nr 5.

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

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń



Przetarg odbędzie się dnia 19
grudnia 2011 r. o godzinie 1200
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 119221 000000200
71620000040 w terminie do dnia 14
grudnia 2011 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 459221
00000020071620000010 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:
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.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

PODZIĘKOWANIE

W związku z wyborem mojej osoby na Sołtysa wsi
Stelągi, chciałabym serdecznie podziękować moim
wyborcom za okazane zaufanie. 

Jako Sołtys będę zawsze starała się wykonywać swoje
obowiązki sumiennie oraz naleŜycie mając na uwadze
dobro naszej wsi.

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

Ewa Bednarczyk
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń
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Nieruchomość oznaczona jako
działka nr ew. 863/1 o łącznej
powierzchni 0,04 ha połoŜona
w miejscowości Lebiedzie,
zabudowana  budynkiem
mieszkalnym (o powierzchni
zabudowy 53 m2). 

Dla w/w nieruchomości Sąd
Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą Nr
14094.

Nieruchomość  połoŜona jest we
wsi Lebiedzie, przy drodze Krajowej
o nawierzchni utwardzonej
asfaltowej, w pobliŜu zbiornika
wodnego na rzece Buczynce, na
terenie NadbuŜańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

Budynek mieszkalny,
drewniany. Stan techniczny budynku
zły.

Cena wywoławcza brutto
30.000,00 złotych /trzydzieści
tysięcy złotych brutto/.

Przetarg odbędzie się dnia 19
grudnia 2011 r. o godzinie 1230

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 1192210000
0020071620000040 w terminie do
dnia 14 grudnia 2011 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 459221000000
20071620000010 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 :

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.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.
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