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

Panu Czesławowi Marianowi Zalewskiemu

- Wójtowi Gminy Sterdyń
zdrowia i pomyślności
w Ŝyciu
osobistym
oraz satysfakcji
ze
s p r a w o w a n i a
zaszczytnej funkcji,
z okazji
imienin
składają Radni Gminy,
Sołtysi oraz Pracownicy
Samorządowi.

4 lipca 2012 r.

W numerze:
SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 26 czerwca 2012 r. o godz. 900 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Sterdyni odbyła się
XIV Sesja Rady Gminy Sterdyń. Frekwencja radnych
wynosiła 100%...
Strona 2

Kupalnocka 2012
W sobotnie popołudnie 23 czerwca 2012 r. w
miejscowości Białobrzegi rozpoczęła się impreza
kulturalna poświęcona tradycjom i obrzędom
Kupalnocki.
Strona 3

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 Pawłowi Pędzichowi
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,
Księdzu Pawłowi Grzeszkowi
- Katechecie w Zespole Szkół w Sterdyni,
Pani Halinie Pawluczak
- Sołtysowi miejscowości Stelągi Kolonia,
Panu Henrykowi Radomskiemu
- Sołtysowi Lebiedzi Kolonia,
Panu Henrykowi Wicenciakowi
- Sołtysowi miejscowości Matejki,
Pani Anecie Wilk
- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 25 czerwca - 18
lipca 2012 roku.

StraŜackie zawody sportowo-poŜarnicze
W niedzielę tj. 8 lipca 2012 roku, o godz. 13.00
w Dzięciołach Dalszych rozpoczną się Międzygminne
Zawody Sportowo-PoŜarnicze jednostek Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z terenu gminy Sterdyń i Sabnie.
Strona 3

Z pokoju nauczycielskiego…
Dnia 19 czerwca o godzinie 20.30 w naszym gimnazjum
rozpoczął się Wieczór Poezji Romantycznej.
Strona 4

Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół
w Sterdyni
Strona 4

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych Związku MłodzieŜy Wiejskiej
w Sterdyni informuje:
Strona 5

Informacja po przejściu przez Gminę Sterdyń
deszczu nawalnego w dniu 21 czerwca 2012 r.
Strona 6

Informacja dla mieszkańców nt. utrzymaniu czystości
i porządku w gminie.
Strona 6
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 26 czerwca 2012 r. o
godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Sterdyni odbyła
się XIV Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wynosiła
100%.
Rada Gminy Sterdyń na sesji
podjęła następujące uchwały:
 w sprawie zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego Gminy Sterdyń
wraz
ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu za 2011 r.
Rada Gminy Sterdyń po
rozpatrzeniu
sprawozdania
z wykonania budŜetu gminy Sterdyń
za rok 2011 oraz informacji o stanie
mienia komunalnego gminy Sterdyń
podjęła w/w uchwałę jednogłośnie.
 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań
finansowych
gminnych instytucji kultury
działających na terenie gminy
Sterdyń.
 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu za rok 2011.
Rada Gminy zarówno po
zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie o
przedłoŜonym przez Wójta Gminy
Sterdyń sprawozdaniu z wykonania
budŜetu gminy Sterdyń za rok 2011
wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego gminy oraz opinii o
przedłoŜonym przez komisje
Rewizyjną Rady Gminy Sterdyń o
wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu za rok 2011 podjęła w/w
uchwałę bezwzględną liczba głosów
ustawowego składu rady.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Góral oraz Zastępca Wójta
Gminy Urszula Woźniak w imieniu
zebranych pogratulowali Wójtowi
Gminy Czesławowi Marianowi
Zalewskiemu
otrzymania
absolutorium za rok 2011.
śyczyli dalszych sukcesów
w pracy zawodowej i Ŝyciu
osobistym.
 w sprawie zmian w Statucie

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni.
 w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2012 – 2020.
 w sprawie zmian w budŜecie
gminy Sterdyń na 2012 rok.
W planie dochodów dokonuje
się następujących zmian:
Zwiększa się plan z tytułu:
- dotacji z budŜetu państwa na
odbudowę
infrastruktury
komunalnej – kwota 150.000 zł.
- dotacji na realizację zadań
własnych na realizacje programu
„Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania”- 4.000 zł.
- dotacji z WFOŚiGW na kącik
przyrodniczo- dydaktyczny w
Kamieńczyku- 19.238 zł.
- dochodów własnych (kary, odsetki
i róŜne dochody)- 2.511 zł.
Ogółem dochody wzrastają o
175.749 zł.
W planie wydatków dokonuje
się następujących zmian:
W dziale 600 – zmiana nazwy
zadania oraz źródeł finansowania
dot. drogi Paulinów – Stary Ratyniec.
Pierwotnie planowano to zadanie
jako inwestycję finansowaną w
kwocie 100.000 zł. ze środków
własnych i 100.000 zł. z kredytu,
obecnie jest to zadanie remontowe
finansowane w kwocie 50.000 zł. ze
środków własnych i 150.000 zł
z dotacji z budŜetu państwa.
W dziale 700 – zwiększenie
planu na opłaty za wyłączenie z
produkcji
rolnej
tytułu
zrealizowanych
inwestycji
komunalnych - kwota 7.500 zł.
Poza tym zmienia się źródła
finansowania
zadania
„Kształtowanie centrum wsi
Sterdyń” w związku z podpisaniem
umowy oraz zmniejsza się wartość
zadania o 4347 zł.
W dziale 750 - wprowadzenie
planu na zadanie „Opracowanie
i wydanie folderu turystycznego
i publikacji informacji o gminie
Sterdyń” – kwota 26.009 zł., z czego

14.796 zł. to dofinansowanie ze
środków UE, a 11.213 zł. to środki
własne w ramach rozdziału promocja
jednostek samorządu terytorialnego.
W dziale 801- wprowadzenie
planu na usługi remontowe w kwocie
22.000 zł. na remont podłóg w klasach
i korytarzu, wymianę stolarki
drzwiowej i grzejników w ZS
w Łazowie.
W dziale 852 – zwiększenie planu
wydatków na doŜywianie uczniów
(z dotacji) – 4.000 zł.
W dziale 854- zabezpieczenie
planu na wypłatę pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym
w kwocie 1.365 zł., stanowiącej 20%
wkładu własnego zadania.
W dziale 900 – zmiana wartości
zadania „Kącik przyrodniczo –
dydaktyczny w Kamieńczykuzmniejszenie
po
rozpoznaniu
cenowym o kwotę 2.753 zł. oraz
zmiana
źródeł
finansowania
(rezygnuje się z kredytu w kwocie
21.440 zł., a wydatki pokrywa się
dotacją z WFOŚi GW oraz zmniejsza
się plan środków własnych).
W dziale 921 – zmniejszenie na
remont świetlicy w Dzięciołach
Dalszych i w Paderewku – kwota
3.776 zł.
W dziale 926 - zwiększenie planu
na teren rekreacyjno – sportowy
w Mursach o kwotę 8.324 zł.
Poza tym zwiększa się plan dotacji
dla GOKiS o kwotę 7.200 zł, w tym
na remont świetlicy w Dzięciołach
BliŜszych 5.000 zł, w Grądach
2.200 zł.
Ogółem dochody zwiększa się o
175.749 zł., wydatki zwiększa się o
54.309 zł. Przychody z tytułu
kredytów zmniejsza się o 121.440 zł.
Michał Krysiak
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KUPALNOCKA 2012
Piękna nocy, Ŝycz pogody,
Broń wiatrów i nagłej wody;
Dziś przyszedł czas, Ŝe na dworze
Mamy czekać rannej zorze
Jan Kochanowski,
Pieśń świętojańska o Sobótce

W sobotnie popołudnie 23
czerwca 2012 r. w miejscowości
Białobrzegi rozpoczęła się impreza
kulturalna poświęcona tradycjom
i obrzędom
Kupalnocki.
Zorganizowali ją:
• Rada Sołecka Wsi Białobrzegi
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Sterdyni
• Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej
• Stowarzyszenie „Lepsze Jutro
Gminy Sterdyń”
Licznie zgromadzoną publiczność
serdecznie powitała Marianna
Kobylińska, dyrektor GOKiS
i jednocześnie prezes stowarzyszenia
„Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”,
a uroczystego otwarcia imprezy
dokonał Czesław Marian Zalewski,
wójt gminy Sterdyń. Udanej zabawy
i miłego spędzenia czasu Ŝyczył
Mieczysław Szymański, prezes
TMZS.
O tradycji wicia wianków
i puszczania
ich
na
wodę
opowiedziała Krystyna Krysiak.
Komisja w składzie: Czesław
Marian Zalewski, wójt gminy,
Marianna Kobylińska, dyrektor
GOKiS i Mieczysław Szymański,
prezes TMZS dokonała oceny
wianków
świętojańskich,
zgłoszonych w konkursie „Na
najładniejszy wianek świętojański”.
Za najpiękniejszy wianek Komisja
uznała zgłoszony przez Joannę
Murawską. W nagrodę otrzymała
puchar, który wręczył Czesław
Marian Zalewski, wójt gminy.
Pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody pocieszenia.
Największą
atrakcją
było
symboliczne puszczanie wianków
świętojańskich w nurt rzeki Cetynia

oraz szukanie kwiatu paproci. Nad
rzekę uczestnicy imprezy udali się
wozami, oświetlanymi płonącymi
pochodniami, a na jednym z nich
jechała kapela ludowa „Sterdyniacy”,
która piękną muzyką uprzyjemniała
przejazd. O godz. 24:00 rozpoczęto
poszukiwania kwiatu paproci.
Znalazły go Sylwia Kuzak i Ilona
Ignatowska.
Nie mogło zabraknąć ogniska
i pieczenia kiełbasek. W trakcie
imprezy Marianna Kobylińska
dyrektor GOKiS przeprowadziła quiz
„Czy znasz swoją małą ojczyznę”.
Najlepszą znajomością wiedzy o
gminie wykazał się Mieczysław
Szymański, drugie miejsce zajęła
Urszula Turos, a trzecie Janina Zofia
Stańczuk. Wszyscy uczestnicy quizu
otrzymali nagrody rzeczowe.
Przy muzyce Kapeli Ludowej
„STERDYNIACY”
i
Piotra
Kalinowskiego wspaniała zabawa
trwała do „białego rana”.
Stanisława Maciak

StraŜackie zawody
sportowo-poŜarnicze
W niedzielę tj. 8 lipca 2012 roku, o godz. 13.00 w Dzięciołach Dalszych
rozpoczną się Międzygminne Zawody Sportowo-PoŜarnicze jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu gminy Sterdyń i Sabnie.
Zawody rozegrane zostaną w dwóch konkurencjach: ćwiczenie
bojowe i sztafeta poŜarnicza z przeszkodami. Zawody rozgrywane są co
roku, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa Komenda Powiatowa
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sokołowie Podlaskim.
Wszystkich sympatyków zapraszamy do kibicowania.
Beata Tomczuk

Pani Janinie Tenderenda
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci córki Barbary
składają
członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
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Z pokoju nauczycielskiego…
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
Co to będzie, co to będzie?”
czyli o inscenizacji II części „Dziadów ” w naszym gimnazjum
Dnia 19 czerwca o godzinie
20.30 w naszym gimnazjum
rozpoczął się Wieczór Poezji
Romantycznej. Wśród widzów
obecny był m.in. wójt gminy Czesław
Marian Zalewski oraz dyrektor szkoły
pani GraŜyna Binduła.
Uczniowie klasy IIa i klas
trzecich gimnazjum, przygotowani
przez polonistkę Teresę Styś
zaprezentowali nastrojowy program,
na który złoŜyły się wiersze poetów
epoki romantyzmu, liryczne piosenki,
a przede wszystkim inscenizacja II
części
„Dziadów”
Adama
Mickiewicza. Nad scenariuszem
pracowały uczennice klasy IIa, które
pod okiem polonistki, a zarazem
wychowawczyni realizowały projekt
edukacyjny pt. „Wieczór z Adamem
Mickiewiczem”. Uczennice: Natalia
Cyrnek, Kinga Deoniziak, Ewa
Ignatowska, Ewelina Kazimierczuk
i Ewelina Marczuk bardzo zapaliły się
do pomysłu wystawienia „Dziadów”
i motywowały się wzajemnie do
pracy. Do współpracy zostali

zaproszeni uczniowie klas trzecich.
Duchowym patronem tego
ambitnego
i
premierowego
w sterdyńskiej szkole przedstawienia
był Profesor Franciszek Kobryńczuk,
wypróbowany Przyjaciel Szkoły,
który na spotkaniach z młodzieŜą
wielokrotnie
opowiadał,
jak
w powojennym
gimnazjum
w pobliskich Dzięciołach młodzieŜ
wystawiała Mickiewiczowski dramat,
niosący uniwersalne i ponadczasowe
przesłania moralne.
Wspaniała gimnazjalna młodzieŜ

stanęła na wysokości zadania,
pięknie realizując przygotowany
program. Widzowie w skupieniu
obejrzeli występ i wysłuchali
lirycznych piosenek. Płonące
pochodnie i klimat czerwcowego
wieczoru
dodały
całości
romantycznego nastroju.
Wieczór Poezji Romantycznej
w gimnazjum
pozostawił
uczestnikom
spotkania
niezapomniane wraŜenia i chwile
wzruszeń.
Teresa Styś

Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni
w ll półroczu roku szkolnego 2011/2012
Gimnazjum - piłka ręczna
DruŜyny dziewcząt i chłopców
naszego gimnazjum zajęły I miejsca
w zawodach powiatowych i
reprezentowały powiat sokołowski w
zawodach regionalnych. DruŜyna
chłopców zajęła VI m. w tych
zawodach
natomiast
druŜyna
dziewcząt dotarła do finału regionu, w
którym wywalczyła III miejsce.
Piłka noŜna
DruŜyna chłopców grała w turnieju
Coca Cola Cup- 2012 i w finale
województwa mazowieckiego zajęła
IX miejsce, natomiast II miejsce w
finale regionu siedleckiego. DruŜyna
dziewcząt była III w turnieju
piłkarskim „Sokolik-2012”.
Lekkoatletyka
W zawodach powiatowych uczniowie

gimnazjum zdobyli:
W biegu na 100m : II m Jakub
Chendoszko, III m Kamila Smolińska,
w biegu na 300 m: III m Edyta
Romańczuk, w biegu na 400 m: I m
Elwira Mirończuk, w biegu na 800 m:
II m Natalia Andrzejewska, w
pchnięciu kulą: I m Milena Pędzich, II
m Julia Kur i Jan Goyski, III m
Ewelina Kazimierczuk, sztafeta
olimpijska dziewcząt zajęła II
miejsce, sztafeta chłopców 4x100 m
zajęła III miejsce.
Szkoła podstawowa
Piłka ręczna
DruŜyna chłopców wygrała zawody
powiatowe i jako mistrz powiatu
walczyła w zawodach regionalnych.
Ostatecznie młodzi piłkarze ręczni
zajęli V miejsce w regionie

siedleckim.
Piłka siatkowa
W zawodach powiatowych druŜyna
dziewcząt zajęła III miejsce, druŜyna
chłopców była II i wywalczyła awans
do zawodów regionalnych.
W
zawodach
czwórboju
lekkoatletycznego druŜyna dziewcząt
zajęła III miejsce, indywidualnie
Natalia Pałka zdobyła srebrny medal w
tych zawodach.
W Sokołowskiej Olimpiadzie Dzieci
dla kl IV i młodszych druŜyna
dziewcząt zajęła I miejsce w turnieju
mini piłki ręcznej oraz I miejsce w
biegach przełajowych, indywidualnie
Ilona Ignatowska wygrała te zawody.
Wojciech Krzykowski
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00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 19, LOK. 17, TEL.(0-22) 826-11-68, FAX (0-22) 826-44-55

ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ

www.zmw.pl; e-mail: zkzmw@zmw.pl

Rok załoŜenia 1928

W dniach 22 – 24 czerwca 2012 r.
odbył się drugi z czterech cykli
szkoleń
dla
pracowników,
wolontariuszy i członków organizacji
pozarządowych. Szkolenie powstało
w ramach projektu „Aktywni lokalnie
II – kompleksowe wsparcie dla III
sektora i rozwoju organizacji
pozarządowych
na
obszarach
wiejskich i miejsko - wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Na szkolenie przybyło 20 osób.
Nie
zabrakło
równieŜ osób
reprezentujących stowarzyszenia
działające na terenie Gminy Sterdyń.

Uczestnicy z Gminy Sterdyń
reprezentowali stowarzyszenia takie
jak: Sterdyńskie Forum Rodziców
i Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej.
Szkolenie odbyło się w Hotelu
TAJTY, przy ulicy Przemysłowej 17,
11 – 500 Wilkasy koło GiŜycka.
Tematem drugiego zjazdu było
zarządzanie finansami w NGO.
Poruszone zostały takie zagadnienia
jak: źródła finansowania działalności
organizacji pozarządowych, zasady
czytania specyfikacji projektowej,
ABC przygotowywania budŜetów
projektów, zarządzanie budŜetem
organizacji i projektu i narzędzia

usprawniające zarządzanie finansami
NGO.
Realizator szkolenia, czyli
Związek MłodzieŜy Wiejskiej
zapewnił
zakwaterowanie,
wyŜywienie, materiały szkoleniowe,
honoraria wykładowcy oraz zwrot
kosztów dojazdu
w wysokości
50 zł/osoba.
Uczestnicy
byli
bardzo
zadowoleni ze szkolenia i nie mogą
się juŜ doczekać wrześniowego
zjazdu.
Patrycja Wojewódzka
Doradca ds. NGO
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Szanowni Państwo

Informacja

W związku z nowelizacją
ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, która to od
2013 roku nakłada
na gminę
obowiązek przejęcia od właścicieli
nieruchomości
obowiązków
związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi oraz przygotowania
koncepcji funkcjonowania tego
systemu, a takŜe spełnienia
obowiązków nałoŜonych przez
ustawodawcę uzyskania wskaźników
segregacji odpadów.
Aby
określić
zasady
funkcjonowania nowego systemu,
przy jednoczesnym spełnieniu
wymogów określonych ustawą,
gmina jest zobowiązana określić
aktualny stan gospodarki odpadami
oraz
zdiagnozować
potrzeby
mieszkańców w tej dziedzinie.
W związku z tym zwracam się z

prośbą o udzielenie pisemnych
informacji dotyczących:
 osób zameldowanych na danej
nieruchomości,
 osób zamieszkałych na danej
nieruchomości,
 osób przebywających na danej
nieruchomości czasowo lub
sezonowo,
 prowadzonej segregacji odpadów,
 odbioru
odpadów
niesegregownych,
odpadów
wielkogabarytowych oraz sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
 potrzeby zaopatrzenia w pojemniki
lub worki przez firmę odbierającą
odpady,
 prowadzonej
działalności
gospodarczej
na
terenie
nieruchomości.
Dane te naleŜy przekazać na
otrzymanych w Urzędzie Gminy
drukach sołtysowi lub pracownikom
Urzędu Gminy.

Proponujemy:
 zróŜnicowaną opłatę za odbiór
odpadów tj. stawkę zncznie niŜszą za
prawidłową segregację odpadów
i stawkę wyŜszą w przypadku braku
segregacji odpadów,
 opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
od
liczby
mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość,
 w przypadku osób przebywających
czasowo opłatę od powierzchni
lokalu mieszkalnego.
Wszystkie niedoprecyzowania
będą korygowane w trakcie
przygotowania nowego systemu
i w czasie trwania jego realizcji.
W razie pytań i wątpliwości
prosimy o kontakt z Panią GraŜyną
Saczuk pracownikiem Urzędu Gminy,
pok. Nr 4 tel. 25 787 00 04 , 512 453
002
lub
e-mail:ug_sterdyn
@pro.onet.pl.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

po przejściu przez Gminę Sterdyń deszczu nawalnego w dniu 21 czerwca 2012 r.

Zespół Zarządzania kryzysowego
stwierdził, iŜ o godz. 3.00 podczas
obfitych opadów deszczu zostało
zalane w największym stopniu 8
posesji. Woda płynąca wartkim
strumieniem zarówno z drogi krajowej
nr 63, jak i woda płynąca rowem przy
drodze powiatowej tj. ul Seroczyńską
rozlewała się po drodze krajowej i
wdzierała się na posesje zalewając je,
jak i budynki mieszkalne przy tej
drodze.
Zespół stwierdził, iŜ o godz. 3.00
rowy przy drodze krajowej w kierunku
Sokołowa Podlaskiego były w pełni
wypełnione wodą i woda ta płynęła na
drogę krajową, z której zalewane
zostawały kolejne posesje. Komisja w
w/w składzie stwierdziła, iŜ niezbędne
jest odprowadzenie wody z drogi

powiatowej tj. ul. Seroczyńskiej i
skierowanie jej na ul. Lipową gdzie
rowem swobodnie będzie przepływać
i nie będzie zalewać drogi krajowej, a
następnie posesji połoŜonych
bezpośrednio przy niej, oraz ulic
gminnych łączących się z drogą
krajową nr 63.
Gmina daje do dyspozycji ul.
Lipową tj. rowy i przepusty, i to juŜ
wykonała celem odebrania tej wody.
Chodnik przy drodze krajowej
przy Poczcie Polskiej został rozmyty.
Przepust pod droga krajową nie
nadąŜył odprowadzać wody opadowej
co spowodowało równieŜ zalanie
straŜnicy OSP Sterdyń. Zalania tego
typu występują kaŜdorazowo podczas
deszczu nawalnego.
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i autostrad wykonała
niektóre roboty wspólnie z Gminą i to
poprawiło sytuację, ale dalej woda z
drogi krajowej nr 63 wpada na drogi
gminne i posesje wraz z wodą z ul.
Seroczyńskiej tj. drogi powiatowej.
Natomiast zarząd drogi powiatowej
nie uczynił nic celem poprawienia tej

sytuacji.
W akcji usuwania skutków tego
zdarzenia uczestniczyło 6 jednostek
OSP z ternu gminy wyposaŜonych w
pompy pływające i szlamowe do
wypompowywania wody z posesji,
piwnic jak i dróg gminnych na które
wpływała woda.
O godz. 5.00 w miejscowości
Sterdyń oględzin dokonały słuŜby
Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Sokołowskiego w składzie:
1.Józef Panasz – Kierownik Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego
Starostwa Powiatowego
2.Sławomir Kotowski – pracownik
Wydziały
Zarządzania
Kryzysowego
Starostwa
Powiatowego
3.Sławomir Iwański – pracownik
Komendy Powiatowej PSP w
Sokołowie Podlaskim.
Podczas oględzin przez słuŜby
powiatowe
wykonana
została
dokumentacja fotograficzna.
Michał Krysiak
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