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

Dzień Kobiet w Gminie Sterdyń

9 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Akademia przeprowadzona w formie
TELEEXPRESU przez młodzieŜ z
Klubu 4H, którego opiekunem jest
Marianna Kobylińska, dyrektor
GOKiS w Sterdyni. W koncercie
Ŝyczeń wystąpili:
- Orkiestra Dęta OSP działająca przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni,
- Roman Brochocki,
- dzieci z kółka muzycznego

działającego
przy
GOKiS
w Sterdyni, którego opiekunem jest
p. BoŜena Kaczmarek,
- Liwia Długosz,
- dzieci z kółka tanecznego
działającego
przy
GOKiS
w Sterdyni,
opiekun
Robert
Dąbrowski,
- Kapela Ludowa Sterdyniacy.
Wójt Gminy Sterdyń Czesław
Marian Zalewski złoŜył Ŝyczenia
przybyłym Paniom i na ręce p. Wandy
Wilk wręczył bukiet kwiatów.
Po części artystycznej na
wszystkich uczestników spotkania
czekał
poczęstunek,
którego
fundatorem
była
Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Kosowie
Lackim.
W trakcie trwania uroczystości
prezentowane były slajdy z pięknej
gminy Sterdyń.
Marianna Kobylińska
Więcej na str. ...

13 marca 2014 r.

W numerze m.in.:
 Wybory do Parlamentu

Europejskiego - str. 2
 Obchody Dnia Kobiet
w Gminie Sterdyń - str. 1,

3
 Spotkanie karnawałowe

TMZS - str. 4
 Spotkanie w sprawie
funkcjonowania tuczarni w
Sterdyni - str. 5
 Wycieczka do Łysych na

uroczystości Niedzieli
Palmowej - str. 5
 Informacje i ogłoszenia

Dobry sezon dla narciarzy z Łazowa
Zawody regionalne w Siedlcach
w biegach narciarskich to świetny start
dzieci reprezentujących Szkołę
Podstawową w Łazowie.
Dziewczynki w składzie: Wiktoria
Ignaciuk, Marta Jarząbek, Julia
Kobryń,
Dominika Patejko,
Małgorzata Bień i Weronika Patejko
zajęły II miejsce w druŜynie,
zdobywając srebrne medale. Chłopcy
z drugiej druŜyny: Kamil Bień, Piotr
Piwko, Mateusz Gawryś, Dominik
Piwko, Piotr Jarząbek i Krystian
Onopiak zajęli III miejsce zdobywając
brązowe medale. Zawody wygrali
uczniowie
pierwszej
druŜyny
w składzie: Mateusz Piwko, Damian

Patejko, Adrian Kuć, Michał Boruta
i Sebastian Goworek.
Indywidualnie Wiktoria Ignaciuk
zdobyła srebrny medal, a Mateusz
Piwko zwycięŜył wśród chłopców
zdobywając złoto.
Dzięki tak dobrym wynikom nasi
uczniowie mogli reprezentować
województwo mazowieckie na
Ogólnopolskich Igrzyskach MłodzieŜy
w Biegach Narciarskich.
W Białce Tatrzańskiej w kategorii
dziewcząt biegały Wiktoria Ignaciuk
i Marta Jarząbek, natomiast wśród
chłopców Michał Boruta, Damian
Patejko, Piotr Piwko, Sebastian
Goworek. Gimnazjum w Sterdyni

reprezentowali Łukasz Parzonka
i Hubert Rokita.
Największym sukcesem dla
naszej szkoły było VI miejsce
Mateusza Piwko. Znalazł się on
w gronie najlepszych w Polsce
zawodników
uroczyście
dekorowanych przed Hotelem
„Bania” w Białce Tatrzańskiej.
Marta Piwko
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WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W DNIU 25 MAJA 2014 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 lutego 2014 r. zarządził
wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Na dzień wyborów wyznaczył niedzielę 25 maja 2014 r.
Wybieranych wtedy będzie 51 posłów w 13 okręgach wyborczych. Powiat sokołowski znajduje się w okręgu
wyborczym nr 5.

KALENDARZ WYBORCZY
Do dnia 5 kwietnia 2014 r. - zawiadomienie
Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu
wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu
koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu
komitetu wyborczego wyborców.
Do dnia 7 kwietnia 2014 r.
- powołanie okręgowych komisji wyborczych,
- powołanie rejonowych komisji wyborczych.
Do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 2400
- zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu
Europejskiego.
Do dnia 20 kwietnia 2014 r.
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach,
zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych
i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach
tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib
i numerów.
Do dnia 25 kwietnia 2014 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o
numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o
lokalach przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie
obwodów głosowania na polskich statkach morskich.

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a,
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy.
Od dnia 4 maja 2014 r. do dnia 11 maja 2014 r.
do godz. 2400
- składanie przez Ŝołnierzy pełniących zasadniczą
lub okresową słuŜbę wojskową oraz pełniących słuŜbę
w charakterze kandydatów na Ŝołnierzy zawodowych
lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
a takŜe ratowników odbywających zasadniczą słuŜbę
wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego
zamieszkania oraz policjantów z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej
oraz SłuŜby Więziennej pełniących słuŜbę w systemie
skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego
przez nich spisu wyborców sporządzanego dla
miejscowości, w której odbywają słuŜbę
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych
w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych przygotowanych przez komitety
wyborcze.
Od dnia 10 maja 2014 r. do dnia 23 maja 2014 r.
do godz. 2400
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych
w programach publicznych nadawców radiowych
i telewizyjnych przygotowanych przez komitety
wyborcze.
Do dnia 10 maja 2014 r.
- zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru
głosowania korespondencyjnego za granicą.

Do dnia 2 maja 2014 r.
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych przez pełnomocników komitetów Do dnia 10 maja 2014 r.
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych
wyborczych.
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez
Do dnia 4 maja 2014 r.
siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
miast) obwodowych komisji wyborczych,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
- podanie do wiadomości publicznej informacji przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania
o numerach i granicach obwodów głosowania w lokalu wyborczym przy uŜyciu nakładek na karty do
utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych
komisji wyborczych właściwych dla głosowania Do dnia 15 maja 2014 r.
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie
korespondencyjnego,
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach
miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy - składanie wniosków o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
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Do dnia 20 maja 2014 r.
polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do
- składanie wniosków przez wyborców przebywających spisów wyborców w obwodach głosowania
czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie utworzonych na tych statkach.
niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców.
W dniu 23 maja 2014 r. o godz. 2400
Do dnia 22 maja 2014 r.
- zakończenie kampanii wyborczej.
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą W dniu 25 maja 2014 r. w godz. 700 -- 2100
wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach - głosowanie.
głosowania utworzonych za granicą,
Renata Piwko
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Sterdyń cd.
9 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni
obchodom
Dnia
Kobiete
towarzyszyły:
• Olimpiada Wiedzy o Wiejskim
Gospodarstwie
Domowym,
Przedsiębiorczości i Ekologii, którą
przeprowadzili pracownicy MODR
Warszawa Oddział Siedlce.
Komisji
konkursowej
przewodniczyła
Henryka
Borkowska. Po dogrywce najlepszą
okazała się Łucja Zawadzka przed
Jadwigą Chendoszko i Bogusławą
Radomską. Nagrody w Olimpiadzie

INFORMACJA
Gmina Sterdyń realizuje obecnie
projekt w ramach którego zostaną
zakupione pojemniki na odpady o
pojemności 240 litrów do segregacji
trzech frakcji: papier – kolor
niebieski, szkło – kolor zielony,
plastik
–
kolor
Ŝółty
oraz kompostowniki o pojemności
1200 litrów.
KaŜde gospodarstwo domowe
powinno zostać wyposaŜone w
komplet trzech pojemników,
ewentualnie i kompostownik.
Warunkiem jest podpisanie do dnia
21 marca 2014 r. umowy z Gminą na
udostępnienie
pojemników
i dokonanie jednorazowej wpłaty
w terminie do 4 kwietnia 2014 r.
kwoty: 51,30 zł w przypadku
kompletu pojemników (3 sztuki),
78,30 zł w przypadku kompletu
pojemników i kompostownika (3

ufundował i wręczał Czesław
Marian Zalewski Wójt Gminy
Sterdyń.
• Dwie wystawy: wystawa płócien p.
Agnieszki Lipki z Repek i wystawa
fotograficzna PODLASZE część III
p. Konrada Węsaka.
 IV Powiatowy Halowy Turniej o
Puchar Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w
Sterdyni rozgrywany od godziny
10.00 na halach sportowych
w Sterdyni i Sabniach. W turnieju
rywalizowało 16 druŜyn. Pierwsze
miejsce wywalczyła druŜyna

sztuki + 1 sztuka).
PowyŜsza wpłata jest jednorazowa
na cały okres obowiązywania umowy
tj. okres 6 lat. Po upływie okresu
realizacji projektu całość zestawu
urządzeń zostanie przekazana przez
Gminę na własność właścicielowi
nieruchomości bez dodatkowych
opłat.
Wszelkich informacji dotyczących
podpisania umowy moŜna uzyskać

z Niecieczy, II miejsce druŜyna
Czereśnie Sokołów, natomiast
miejsce trzecie druŜyna z Sabni.
Królem strzelców został Hubert
Abramczuk.
Marianna Kobylińska

w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju
nr 7.
„Wydatek współfinansowany
przez
Unię
Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007-2013”.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO W WARSZAWIE, Oddział w Siedlcach

zaprasza na

KURS CHEMIZACYJNY
Stosowanie środków ochrony roślin przy uŜyciu opryskiwacza
TERMIN: MARZEC/KWIECIEŃ 2014 r.
MIEJSCOWOŚĆ: STERDYŃ
Zapisy osobiście w Terenowym Zespole Doradczym w Sokołowie
Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3A,
bądź telefonicznie: 25 781 67 33, 506 462 222
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SPOTKANIE

W niedzielne popołudnie 23 lutego
br. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni odbyło się
spotkanie członków i sympatyków
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej poświęcone tradycjom
i zwyczajom karnawałowym.
Otwarcia spotkania dokonał
Mieczysław Szymański, prezes TMZS
oraz serdecznie powitał jego
uczestników. Następnie przedstawił
interesującą prelekcję na temat:
„Karnawał – tradycje i zwyczaje”
połączoną z prezentacją multimedialną
ikonografii dotyczącej tematu
prelekcji. Mówił m.in., Ŝe w dawnych
czasach karnawał był okresem
wesołych zimowych zabaw, balów,
maskarad, kuligów i pochodów.
Według jednych źródeł trwał od
BoŜego Narodzenia do Środy
Popielcowej, a według innych od
święta Trzech Króli do Środy
Popielcowej.
Ulubionymi
staropolskimi
rozrywkami
karnawałowymi były urządzane
z duŜym rozmachem i brawurą
szlacheckie kuligi. Od dworu do
dworu, przy dźwiękach muzyki
i dzwonieniu janczarów, pędziły
kuligi. W kaŜdym dworze na gości
oczekiwał suto zastawiony stół i salon
przygotowany do tańca. Ostatnie trzy
dni karnawału zwane ostatkami były
czasem hucznego świętowania.
Atrakcję stanowił przemarsz przez
wieś korowodu przebierańców.
Przytoczył fragment artykułu pt.
Zwyczaje. Od adwentu do półpościa
zamieszczonego w Nr 19 A „Naszej
Gazety Sterdyniak”.
Franciszek Kobryńczuk pisze: W
Zapusty wyczyniano przeróŜne dziwy –
przewaŜnie psoty i kłamstwa oparte na
przebieraniu się za policjantów,
komorników , Cyganów, śydów.
MęŜczytźni przebierali się za

KARNAWAŁOWE

dziewczęta, a te za kawalerów.
Przydawały się sztuczne wąsy, włosy.
Jedni drugich tumanili w sposób
bezlitosny. Moja siostra Sławka
przebrała się raz za urzędnika, który
karał za nie nakryte klapami studnie.
Udawało się jej w kilku miejscach,
ale na drugim końcu wioski
rozpoznano ją. Pogonili ją chłopcy,
ale gdzieŜ tam, miała nogi długie jak
ta Helena grecka.
Prelekcję wzbogacił o fragment
wiersza Witolda Lorentowicza pt.
Kulig i o wiersz Lucyny Maksimiak
pt. Ostatki. Poeci opiewali w nich
polskie
tradycje
związane
z karnawałem.
Uczestnicy spotkania uzupełnili
prelekcję o ciekawe wspomnienia
dotyczące regionalnych zwyczajów
karnawałowych.
Ponadto Mieczysław Szymański
zapoznał zebranych z polskimi
przysłowiami dotyczącymi tego
okresu.
Nie
zabrakło
wspólnego
śpiewania piosenek biesiadnych
i degustacji
karnawałowych
przysmaków, w tym pączków
i faworków – poskich specjałow
karnawałowych – przygotowanych
przez uczestników spotkania. Były
pyszne.

Mieczysław Szymański urozmaicił
równieŜ spotkanie fragmentami filmu
z cyklicznej imprezy pod nazwą
„Pńaki, Ptaki i Krzaki”, która odbyła
się w miejscowości Zalas na
Kurpiach, a jest organizowana przez
miejscowy
Oddział
Związku
Kurpiów. Imprezie towarzyszył
występ Zespołu Jegodecki, którego
tematem przewodnim były chrzciny.
W spotkaniu tym od wielu lat
uczestniczą
osoby
związane
z miejscowością
urodzeniem
lub zamieszkaniem. Mieczysław
Szymański został zaproszony na
imprezę jako „Ptak”, poniewaŜ tam
się urodził, a obecnie mieszka
w Seroczynie, gmina Sterdyń.
Członkom TMZS bardzo podobały
się fragmenty zaprezentowanego
filmu i proponowano podjęcie
podobnych działań celem zachowania
dziedzictwa kulturowego Sterdyńskiej
Ziemi.
Uczestnicy spotkania mieli okazję
obejrzenia wystaw fotograficznych:
"Ziemia Stedyńska zimą" i „Moje
Podlasie” Konrada Węsaka oraz
wystawę prac dzeci z Kółka
Plastycznego działającego przy
GOKiS.
Stanisława Maciak

KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyleglych do dróg
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze .zm.)
Zwracam się z prośbą o utrzymanie czystości chodników, jezdni (do
połowy jej szerokości) oraz rowów przy drogach. Apeluję o dbałość, o
ład i porządek na posesjach. Odpady komunalne i gospodarcze oraz
nieczystości ciekłe naleŜy usuwać według określonego prawa i przyjętego
przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy”.
Zwracam takŜe uwagę na konieczność właściwego korzystania z dróg
gminnych o nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza
w okresie wiosennym są niszczone cięŜkim sprzętem. W wielu miejscach
widoczne jest wyorywanie dróg przy polach. Prace prowadzone przez
Gminę na drogach nie nadąŜają za degradacją dróg w duŜym stopniu
powodowaną niefrasobliwością, a często bezmyślnością.
Zadbajmy o wspólne dobro – o czystość w lasach i terenach
przyległych do dróg.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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Notatka

- ze spotkania
w sprawie funkcjonowania tuczarni
trzody chlewnej funkcjonującej
w miejscowości Sterdyń i jej
oddziaływania na otoczenie.
Spotkanie zorganizowane przez
Wójta Gminy Sterdyń Czesława
Mariana Zalewskiego.
Temat spotkania: „UciąŜliwość
dokuczliwych zapachów /odoru/ dla
instytucji
i
mieszkańców
miejscowości
Sterdyń,
emitowanych przez tuczarnię?
trzody chlewnej zlokalizowanej w
Sterdyni przy ulicy Spółdzielczej”.
Zaproszeni na spotkanie:
• Sołtys Sterdyni P. Wojciech Pasek,
• P. GraŜyna Binduła – dyrektor
Zespołu Szkół w Sterdyni,
•P. Teresa Styś – radna Gminy
Sterdyń,
•P. Jan Pacewicz – właściciel
Pałacowego
Centrum
Konferencyjnego
(Pałac
w Sterdyni),
•Właściciele tuczarni P.P. Agata,
Wiesław i Magdalena Urbańscy.
Obecni na spotkaniu:
• Przewodniczący Rady Gminy P.
Adam Góral
• Z-ca Wójta Gminy Sterdyń – P.
Urszula Woźniak,
• Kierownik Ref. Rol. i Gosp.
Komunalnej P. Jadwiga Czarnocka,
• Prowadzący spotkanie Wójt Gminy
P. Czesław Marian Zalewski,
• Przedstawiciele firmy BioArcus Sp.
z.o.o. PP. Joanna Rajska i Tomasz
Kołodziejski,
•W
zastępstwie
właściciela
Pałacowego
Centrum
Konferencyjnego
przybył
przedstawiciel P. Hubert Brzóska.
Na spotkanie nie zgłosili się
właściciele tuczarni. Przesłali pismo
(e-mailem) wyjaśniające przyczyny
nieobecności i wyraŜające ewentualną
chęć współpracy z mieszkańcami i
Gminą w zakresie ograniczenia emisji
odoru do otoczenia. (Zebrani
odczytali pismo jako przejaw
cynizmu ze strony właścicieli tuczarni
i
lekcewaŜenie
problemu,
demonstrowane od początku ich
działalności na terenie gminy).
Prowadzący spotkanie Wójt
Gminy przedstawił historię protestów

raŜąco
złemu
oddziaływaniu tuczarni na otoczenie,
uciąŜliwości dla mieszkańców
i instytucji, których funkcjonowanie
jest utrudnione lub wręcz niemoŜliwe
ze względu na niesamowity odór
wychodzący z tuczarni (np.
odwoływanie Konferencji w Zespole
Pałacowym,
czy
wstydliwe
tłumaczenie problemu gościom
spotkań organizowanych przez
Starostwo Powiatowe, Gminę w
Sterdyni,
Parafię,
placówki
oświatowe itp. Podobne są odczucia
mieszkańców Sterdyni od czasu
działania tuczarni trzody chlewnej.
W
procesie
wyjaśniania
poprawności funkcjonowania tuczarni
zaangaŜowane były instytucje:
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska,
• Wydział Budownictwa i Rolnictwa
Starostwa
Powiatowego
w Sokołowie Podlaskim,
• Powiatowy Inspektor Budowlany
w Sokołowie Podlaskim,
• Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Sokołowie
Podlaskim,
• Powiatowy Lekarz Weterynarii,
• Państwowa
StraŜ
PoŜarna
w Sokołowie Podlaskim,
• Minister Ochrony Środowiska,
• Rzecznik Praw Obywatelskich,
• Wojewódzki Zarząd Urządzeń
Wodnych w Warszawie o/Sokołów
Podlaski (fakt wypuszczania
gnojowicy do rzeki),
• Policja (powiatowa i lokalna),
• Wójt Gminy i Urząd Gminy
Sterdyń,
• Media lokalne, regionalne, TVP,
radio,
• Starosta Powiatu Sokołowskiego,
• Instytucje lokalne (RG Sterdyń,
sołtysi, parafia Sterdyń i inne).
Działania
w/w
instytucji
i podmiotów dały efekt zerowy („to
przykre, Ŝe w państwie prawa moŜe
dziać się bezwzględna samowola
gospodarcza” – taką refleksję wysnuli
uczestnicy spotkania). Jest to
wynikiem braku ustawy tzw.
odorowej, stosownych rozporządzeń stąd taka bezsilność w/w.
W tej sytuacji rodzi się nasza
inicjatywa prowadząca do eliminacji
lub ograniczenia uciąŜliwej emisji
odoru do otoczenia przez tuczarnię.
Wójt Gminy podjął inicjatywę zakupu

urządzeń eliminujących utrudniający
Ŝycie odór.
Na spotkanie do Urzędu Gminy
została zaproszona firma BioArcus
Sp. z.o.o., reprezentowana przez P.
Joannę Rajską i P. Tomasza
Kołodziejskiego.
W/w
przedstawiciele
zaprezentowali - metody –
technologie usuwania uciąŜliwości
odorowych, które polegają na
zainstalowaniu urządzenia słuŜącego
do wytwarzania:
• mgły tworzącej bariery, kurtyny
zbierające przykre zapachy,
• metoda druga to tzw. sucha mgła,
równieŜ tworząca bariery – kuryny
neutralizujące odór; urządzenie to
winno być zainstalowane na
ogrodzeniu
tuczarni
i eksploatowane przez obsługę
tuczarni.
Przedstawiciele
BioArcus
określili koszt sprzedaŜy i instalacji
urządzenia
określony
kwotą
45 tys. zł. Koszt rocznej eksploatacji
to kwota 6-10 tys. zł..
Propozycja
kosztowa
wypracowana na spotkaniu to podział
kosztów na trzy podmioty:
1/3 tuczarnia, 1/3 Zespół
Pałacowy, 1/3 Samorząd Gminy –
dotyczy to kosztów instalacji i
eksploatacji.
Umowa ta będzie funkcjonować
do czasu powstania – ukazania się
ustawy antyodorowej, która potem
określi nowe warunki lub podtrzyma
ewentualne nasze porozumienie
w sprawie.
Zebrani na spotkaniu w/w sposób
akceptują przedstawioną propozycję.
W/w notatkę ze spotkania –
przekazujemy do wiadomości
wszystkim
dotychczas
zaangaŜowanym w protestach.
W imieniu zebranych Wójt
Gminy Sterdyń apeluje do właścicieli
tuczarni o akceptację tych ustaleń
i pisemne tego wyraŜenie. Byłoby to
działaniem zamykającym protesty
i jednocześnie wyrazem Waszego
pozytywnego integrowania się ze
środowiskiem
mieszkańców
i samorządu gminnego.
Notatkę sporządziła: Jadwiga Czarnocka
- Kier. Ref. Rol. i Gosp. Kom.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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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
Worki/pojemniki naleŜy wystawiać przed posesję
prawidłowej segregacji oraz na podstawie informacji
w dniu odbioru, określonym w harmonogramie przed
uzyskanej z firmy odbierającej odpady - Decyzją Wójta
godziną 8.00.
zostanie zmieniona wysokość opłaty za odpady.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

ZAWIADOMIENIE

Niedziela Palmowa w Łysych

Działając na podstawie:
-art. 39 ust. l pkt. l ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. póz.. 1235
ze zm.),w związku z art. 21 ust. l pkt. 2 oraz ust. 4 i 5
ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst
jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 12, póz. 59, z późn. zm.),
zawiadamiam społeczeństwo o ponownym wyłoŜeniu
w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń do publicznego
wglądu na okres 60 dni projektów uproszczonych
planów urządzenia lasu opracowanych przez firmę
„AGMAR" Pracownia Urządzenia Lasu Stanisław
Lussa, 08-400 Garwolin ul. Gen.Andersa 19, dla lasów
naleŜących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
oznaczonych w ewidencji gruntów jako Ls dla obrębu
geodezyjnego Kiełpiniec gm.Sterdyń uwzględniających
zastrzeŜenia zawarte w opinii Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.410.804.
2013JD z dnia 07 stycznia 2014r., w stosunku do
których wniesiono uwagi w zakresie zadań ochronnych
dla Obszaru Natura 2000 Ostoja NadbuŜańska
PLH140011.
Jednocześnie informuję, Ŝe:
-uproszczony plan będzie podstawą naliczenia podatku
leśnego,
-w terminie 30 dni od daty wyłoŜenia w siedzibie
Urzędu Gminy projektu uproszczonego planu
urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów
mogą składać zastrzeŜenia i wnioski w sprawie planu,
które wstępnie na miejscu rozpatrzy wykonawca,
-Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie
uznania zastrzeŜeń lub wniosków,
-dla projektów planów pozostałych obrębów gminy
Sterdyń organy opiniujące nie wniosły zastrzeŜeń i nie
podlegają ponownemu wyłoŜeniu do wglądu.
Starosta Sokołowski - Leszek Iwaniuk

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej zaprasza chętnych do udziału w wycieczce
do Łysych (Pow. Ostrołęcki) na obchody Niedzieli
Palmowej.
Koszt wycieczki będzie wynosił ok. 30 zł (zaleŜy od
ilości chętnych i wielkości autokaru). Wyjazd odbędzie
się ok. 800, natomiast powrót ok. 1800.
Uczestnicy wycieczki będą mieli zapewniony
przejazd autokarem 50 osobowym lub busem 25
osobowym oraz ubezpieczenie.
Wycieczka do Łysych umoŜliwi udział w procesji
z palmami o znacznych rozmiarach, kiermaszu sztuki
ludowej, kiermaszu wydawnictw regionalnych,
okolicznościowych wystawach oraz występach zespołów
folklorystycznych. Na miejscu będzie moŜna skosztować
potrawy kuchni regionalnej i kupić regionalny wyrób
kurpiowski.
Zapraszamy chętnych do udziału w wycieczce
i potwierdzenie tego u Prezesa TMZS Mieczysława
Szymańskiego lub Sekretarza TMZS Stanisławy Maciak
do 20 marca 2014 r. Musimy wcześniej zarezerwować
odpowiedniej wielkości pojazd.
Więcej informacji na stronie:
http://www.gminalyse.pl/palmowa.html

Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04.
Zespół Redakcyjny: Renata Piwko - Redaktor Naczelny, Anna Kowalska, Teresa Styś, Mieczysław Szymański.
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

