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

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 Anecie Wilk
- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni,
Panu Krzysztofowi Makowieckiemu
- Radnemu Gminy Sterdyń,
Panu Krzysztofowi Woźniakowi
- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni,
Pani Annie Dyoniziak
- Pracownikowi Urzędu Gminy Sterdyń i Zespołu
Szkół w Sterdyni,
Pani Annie Jagiełło
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Annie Jagiełło
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,
Pani Annie Kowalskiej
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,
Pani Hannie Walczuk
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Hannie Zduniak
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Marcie Piwko
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,
Pani Marcie Truskolaskiej
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach
16 lipca 11 sierpnia 2010 roku.

28 lipca 2011 r.

W numerze:
 Samorządowe Wieści Gminy Sterdyń - str. 2
 Gminne Zawody Sportowo - PoŜarnicze - str. 3

 Z wizytą u Jubilatów - str. 4

 Melpomena pod strzechy - str. 5
 Silny wiatr - str. 6
 Letnie półkolonie w Sterdyni - str. 6
 ''Zielono mi'' - Program Edukacyjny z Zakresu Ochrony
Środowiska - str. 6
 Ogłoszenie - Wójt Gminy Sterdyń ogłasza przetarg
nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będącej
własnością Gminy Sterdyń- str. 7
 Informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sterdyni - str. 8
 Informacje dla przedsiębiorców - str. 9
 Informacje Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni - str. 9 i 10
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 25 lipca 2011 r. o godz.
10.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Sterdyni odbyła się VII
Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wynosiła 100%.
Rada Gminy podjęła następujące
uchwały:
- w sprawie powołania Zespołu ds.
wyborów ławników na kadencję
2012-2015.
Powołany Zespół dokona oceny
zgłoszonych
kandydatur
na
ławników oraz przedstawi Radzie
Gminy opinię o zgłoszonych
kandydatach.
Zespół ten wystąpi równieŜ do
Wojewódzkiego Komendanta Policji
o opinię o kandydatach ubiegających
się o pełnienie funkcji ławników.
- w sprawie zbycia nieruchomości
stanowiących mienie Gminy
Sterdyń na rzecz uŜytkownika
wieczystego.
Zbyta zostanie nieruchomość
gruntowa o powierzchni 2613 m2
połoŜonej o obrębie miejscowości
Sterdyń Osada na rzecz uŜytkownika
wieczystego
Pana
Tadeusza
Ficińskiego.
- w sprawie zbycia nieruchomości
stanowiących mienie Gminy
Sterdyń.
Rada Gminy wyraziła zgodę na
przeznaczenie
do
sprzedaŜy
następujących dziełek:
- nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
poszkolnym
w Paderewku o powierzchni 0.84
ha
- nieruchomości
gruntowej
o powierzchni 2.0665 ha połoŜonej
w miejscowości Łazów
- nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
o
powierzchni 0.04 ha połoŜonej

w miejscowości Lebiedzie.
- zmieniającej
rozporządzenie
w sprawie pomników przyrody
połoŜonych na terenie powiatu
sokołowskiego.
Zmiana
ta
dotyczy
alei
zabytkowej, na której podczas wiatru
jedna z zabytkowych lip została
przewrócona a na jej miejsce
niezbędne było posadzenie nowej lipy
i umieszczenie jej w wykazie
zabytkowych drzew znajdujących się
na terenie alei zabytkowej przy ul.
Lipowej w Sterdyni.
- w sprawie zatwierdzenia zmian w
Planie Odnowy Miejscowości
Łazówek.
Rada zatwierdziła zmiany do planu
odnowy miejscowości, gdyŜ były one
konieczne do ubiegania się o
dofianansowania na realizację zadań
na terenie tego sołectwa.
- w sprawie zaciągnięcia poŜyczki.
Rada
Gminy
postanowiła
zaciągnąć poŜyczkę w kwocie do
100.000,00 zł. ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
zakup
średniego,
uŜywanego
samochodu poŜarniczego dla OSP
Stary Ratyniec.
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2011 – 2020.
- w sprawie zmian w budŜecie gminy
Sterdyń na 2011 rok.
W planie dochodów dokonuje się
następujących zmian: w dziale 600 –
wprowadza się plan z tytułu dotacji
z Urzędu
marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego na
realizację zadania pn. „Zakup
średniego uŜywanego samochodu
poŜarniczego dla OSP Stary
Ratyniec” – kwota 50.00 zł.

W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:
W dziale 600 – kwotę 5.500 zł
przeznacza się na zwrot dotacji wraz z
odsetkami wynikającymi z zaleceń
pokontrolnych zadania „ Przebudowa
grogi gminnej Paderewek –
Łazówek”. Poza tym zmienia się
czwartą cyfrę paragrafu dotyczącą kar
i odsetek zwrotów dotacji z cyfry 7 na
0.
W dziale 754 – zwiększa się plan o
kwotę 152.000 zł. na zakup średniego
uŜywanego samochodu poŜarniczego
dla OSP Stary Ratyniec.
Źródła finansowania zakupu to:
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
– 50.000 zł,
- poŜyczka z WFOŚiGW w W –
100.000 zł,
- środki własne – 2.000 zł.
Dochody wzrastają o 50.000 zł.
RóŜnicę w kwocie 107.500 zł.
pokrywa się poŜyczką i wolnymi
środkami.
- w sprawie zatwierdzenia zmian w
Planie Odnowy Miejscowości
Paderewek.
Rada zatwierdziła zmiany do planu
odnowy miejscowości gdyŜ, były one
konieczne do ubiegania się o
dofianansowania na realizację zadań
na terenie tego sołectwa.
- w sprawie zatwierdzenia zmian w
Planie Odnowy Miejscowości Stare
Mursy.
Rada zatwierdziła zmiany do planu
odnowy miejscowości gdyŜ, były one
konieczne do ubiegania się o
dofianansowania na realizację zadań
na terenie tego sołectwa.
Michał Krysiak

Numery telefonów alarmowych
do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
na wypadek awarii w działaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Sterdyń

25 792 32 54 oraz 25 792 2968
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ZAWODY SPORTOWO - POśARNICZE
W niedzielne popołudnie – 10
lipca 2011 roku – w miejscowości
Suchodół odbyły się Międzyminne
Zawody Sportowo – PoŜarnicze
zorganizowane przez Zarząd Gminny
OSP w Sabniach. Do turnieju
rozgrywanego pod bacznym okiem
sędziów, na co dzień zawodowych
straŜaków z PSP w Sokołowie
Podlaskim, stanęły jednostki
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
z terenu Gminy Sterdyń i Sabnie.
Rywalizacja toczyła się wśród
Męskich i śeńskich DruŜyn
PoŜarniczych.

X miejsce OSP Dzięcioły Dalsze
z wynikiem łącznym 133,93 pkt.
KLASYFIKACJA
GENERALNA ZAWODÓW
W GRUPIE DZIEWCZĄT:
I miejsce z łączna ilością punktów
110,76 zajęła śeńska DruŜyna
PoŜarnicza z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Mursach. Dziewczyny
mimo braku konkurencji, na tle
męskich druŜyn uplasowałyby się na 4
miejscu.

Podczas ceremonii zamknięcia
zawodów, okolicznościowe statuetki
oraz dyplomy za poszczególne miejsca
Gminne Zawody Sportowo –
wręczył Czesław Marian Zalewski PoŜarnicze to przede wszystkim
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
doskonała promocja tradycji
OSP w Sterdyni.
działalności jednostek OSP. To stały,
Ostatecznie w turniejowej
charakterystyczny dla kaŜdej
rywalizacji
najlepszymi okazały się
miejscowości element. StraŜ skupia
kolejne pokolenia mieszkańców. druŜyny z Seroczyna i Dziewczyny z
Szczególnie
cieszy
duŜym Mursów. Ale nie chodzi tu przecieŜ o
miejsca na podium tylko o dobrą
zainteresowaniem młodzieŜ.
zabawę, wspólnie spędzony czas,
Zawody rozegrane zostały
zapał i chęć podejmowania
w dwóch konkurencjach: ćwiczenie
rywalizacji.
bojowe i sztafeta poŜarnicza
Zawody rozgrywały się na nowo
z przeszkodami.
zakupionych
motopompach
KLASYFIKACJA
TOHATSU będących na stanie
GENERALNAN ZAWODÓW
jednostek OSP Stary Ratyniec oraz
W GRUPIE MĘSKIEJ:
OSP Dzięcioły BliŜsze (motopompy
I miejsce OSP Seroczyn zakupione
ze
środków
z wynikiem łącznym 105,34 pkt.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
II miejsce OSP Mursy z wynikiem Środowiska).
łącznym 107,24 pkt.
Beata Tomczuk
III miejsce OSP Stary Ratyniec
z wynikiem łącznym 110, 71 pkt.
IV miejsce OSP Białobrzegi
z wynikiem łącznym 113,89 pkt.

Informacje w Internecie

Zapraszam do obejrzenia fotografii z zawodów na stronie:
V miejsce OSP Dzięcioły Dalsze http://www.sterdyn.com.pl/, zakładka po prawej stronie Galeria Ochotnicze
II z wynikiem łącznym 116,10 pkt.
StraŜe PoŜarne.
VI miejsce OSP Kiełpiniec
Film z zawodów (fragmenty) znajduje się w serwisie Youtube pod
z wynikiem łącznym 117,73 pkt.
adresem http://www.youtube.com/watch?v=aXC1prN6lOE lub po

VII miejsce OSP Kamieńczyk wpisaniu w wyszukiwarce serwisu hasła - mieszym.
z wynikiem łącznym 119,17 pkt.
W lokalnej telewizji internetowej http://www.e-tvbug.pl administrator
jeszcze
nie zamieścił linku.
VIII miejsce OSP Łazów
z wynikiem łącznym 119,68 pkt.
IX miejsce OSP Dzięcioły BliŜsze
z wynikiem łącznym 120,40 pkt.

Mieczysław Szymański
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Z WIZYTĄ U JUBILATÓW
Na terenie gminy Sterdyń
mieszkają trzy osoby, które
ukończyły dostojny wiek 100 lat
Ŝycia.
Wójt Gminy Sterdyń, Czesław
Marian Zalewski wraz z Sekretarz
Gminy
Renatą
Piwko,
Kierownikiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Wiesławą
Tymińską oraz redaktorem gazety
śycie Siedleckie Marleną Steć
odwiedzili
Pana
Stanisława
Waszewskiego, Panią Marcjannę
Abramczuk i Panią Mariannę
Wrzosek.
Pan Stanisław Waszewski
zamieszkały w Kuczabach bardzo
ucieszył się na przyjazd gości. Po
serdecznym przywitaniu z dumą
wskazuje na swój wypielęgnowany
warzywny ogródek. Mówi, Ŝe w
ubiegłym roku uprawiał duŜo więcej
warzyw, trochę sobie odpuścił
w tym roku.
W październiku skończy 103 lata.
Mieszka sam a opiekę sprawuje
najbliŜsza rodzina, bratanek
Romuald z rodziną. Pan Stanisław
jest aktywny, samodzielny, nie
stracił pogody ducha, często Ŝartuje.
Śmieje się, Ŝe śmierć stała w nogach
jego łóŜka, to ją przegonił a teraz
chyba o nim zapomniała. śyje
w zgodzie z mieszkańcami wsi,
którzy chętnie go odwiedzają i radzą
mu się Ŝenić. Ma z tego powodu
olbrzymi dylemat, bo jak tu wybrać,
trudno zdecydować....
Chętnie słucha radia, wie
doskonale co się dzieje na świecie.
Nie skarŜy się, nie narzeka, dziękuje
Bogu za kolejny dzień oraz za
Ŝyczliwą
opiekę
swoich
najbliŜszych. Z twarzy Pana
Stanisława bije dobroć i ciepło.
Wszyscy tam obecni byli pod jego
wraŜeniem.
Panią Marcjannę Abramczuk
zastaliśmy w jej domu w Kuczabach,
gdzie spędza okres wakacji. Od
kilku juŜ lat mieszka w najstarszą
córką, Marianną w Warszawie.

Miasto
było
marzeniem jej
młodzieńczych lat, które w końcu się
spełniło. Bardzo szybko się w nim
odnalazła i zaaklimatyzowała.
Pani Marcjanna przyjmuje swój los,
nie narzeka i nie wymaga od niego
zbyt wiele, chociaŜ Ŝycie jej nie
rozpieszczało.
Bardzo
młodo
owdowiała. Została sama z trójką
dzieci. Bardzo cięŜko pracowała, aby
dzieciom było lepiej niŜ jej.
Doczekała się pięciorga wnuków,
dziewięciorga prawnuków i jednego
praprawnuka. Nadal jest sprawna
psychicznie, interesuje się światem
i zmianami w nim zachodzącymi.
Pani Marianna Wrzosek –
najstarsza mieszkanka naszej gminy
mieszka w miejscowości Seroczyn
Kolonia. śartuje, Ŝe czekała 105 lat na
tych wymarzonych i wytęsknionych
gości. ChociaŜ do szkoły chodziła
tylko 10 miesięcy, była bardzo
ciekawa świata i ludzi, dlatego duŜo
czytała, a to o czym przeczytała
przekazywała innym. Teraz juŜ słabo
widzi, ale za pomocą specjalnej lupy
stara się czytać samodzielnie. Często
słucha radia, znakomicie orientuje się
w bieŜących wydarzeniach w kraju
i na świecie. Stara się nie przysparzać
kłopotów opiekującej się nią rodzinie
Maliszewskich, a szczególnie Pani
Agacie – o której mówi „Ŝe jest Matką
Teresą z Kalkuty”.
Dostojni Jubilaci otrzymali z rąk
Wójta Gminy Czesława Mariana
Zalewskiego kwiaty, upominki, list
gratulacyjny. Czytamy w nim
m.in.”105 lat Ŝycia to piękny wiek,
nacechowany szczególną wartością,
którą tworzyły lata doświadczeń
naznaczone blaskiem i cieniem
codziennego Ŝycia. To przeogromna
skarbnica prawdy, źródło nadziei,
z której korzystały – czerpiąc władzę
i dojrzałość – najdroŜsze Pani osoby”.
Wójt Gminy podsumowując wizyty
czuł zadowolenie z odbytych spotkań
oraz satysfakcję, Ŝe został zaproszony
na kolejne odwiedziny, które nastąpią.
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„MELPOMENA POD STRZECHY”

Białobrzegi

Dzięcioły

Gminny
Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni w ramach
działania 413 „WdraŜanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013 na okres wakacji
zorganizował dla dzieci, młodzieŜy,
jak i dorosłych warsztaty teatralne
„Melpomena
pod
strzechy”
realizowane z zakresu małych
projektów. Warsztaty miały formę
zajęć
wyjazdowych
oraz
stacjonarnych. Pierwsze z nich
właśnie dobiegły końca.

jak mówimy. Poprzez zabawę
uczestnicy mieli szansę skonfrontować
się z sytuacją, w której są oglądani
przez innych, mogli stawić czoła
swojej tremie i nieśmiałości. WaŜnym
elementem warsztatów była praca w
grupach, zarówno w małych
dwuosobowych, jak i w większych.
Wspólny cel, wspólne zadanie, w tym
przypadku wymyślenie etiudy na
zadany temat wymagało umiejętności
komunikowania się, wypracowywania
kompromisów i wspólnych pomysłów.
Podczas warsztatów nie zabrakło
quizów, zgaduj-zgaduli oraz zmagań
sportowych. Najmłodsi uczestnicy
chętnie przechodzili przez kolorowy
tunel oraz tworzyli piękne balonikowe
zwierzątka. Zajęciom towarzyszyły
wielkie emocje, salwy śmiechu oraz
częste brawa. KaŜdy uczestnik
warsztatów otrzymał dyplom z rąk
aktorów. Organizatorzy zapewnili
posiłek.

Zajęcia prowadzili: Agnieszka
Czekierda – aktorka teatralna,
reŜyser, współzałoŜycielka Teatru
Konsekwentnego oraz załoŜycielka
Teatru Małego Widza w Warszawie
oraz Antoni Barłowski - aktor
filmowy i teatralny w Teatrze
Konsekwentnym oraz Małego
Widza.

Paderewek

Ratyniec Nowy

Seroczyn

Warsztaty miały na celu
pokazanie dzieciom i młodzieŜy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w jaki sposób aktor rozwija swój
warsztat i jak kaŜdy z nas w Sterdyni zaprasza na stacjonarne
w podobny sposób moŜe pracować warsztaty teatralne w dniach 1 – 7
nad rozwijaniem siebie, swojej sierpnia 2011 r., w godz. 1000 – 1500.
wyobraźni i kreatywności. Jak
Aneta Wilk
waŜne jest to, aby dbać o język, o to
Chądzyń

Ratyniec Nowy

Łazów

Sterdyń
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INFORMACJA
Silny wiatr, który uszkodził kilkanaście budynków
na terenie gminy Sterdyń w dniu 20 lipca 2011 r.
Przez teren Gminy Sterdyń
w dniu 20 lipca 2011 r. przeszła
wichura, która uszkodziła dach 1
budynku mieszkalnego oraz dachy
11 budynków inwentarskich stodół
i obór. Kilka z tych budynków musi
ulec
kompletnej
rozbiórce
z powodów naruszenia całej
konstrukcji.
Poszkodowani
mieszkańcy przy pomocy jednostek
OSP z terenu gminy uporali się z
doraźnym
okrycie
folią
poszkodowanych
budynków
i czekają
na
oględziny
ubezpieczycieli, u których budynki
te były ubezpieczone. Niestety 2
budynki nie były ubezpieczone
i mogą być problemy z pokryciem

strat, które spowodowane były
wichurą dla poszkodowanych
mieszkańców.
Apelujemy
do
wszystkich
mieszkańców o ubezpieczanie swoich
budynków w gospodarstwach,
poniewaŜ po takich anomaliach
występują problemy z pokryciem strat
i odbudową zniszczonych budynków.
Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski

LETNIE PÓŁKOLONIE W STERDYNI
W poniedziałek 25 lipca br.
rozpoczęły się letnie półkolonie dla
dzieci z gminy Sterdyń w wieku do
lat 16, których co najmniej jedno
z rodziców jest ubezpieczone
w pełnym zakresie (jednocześnie na
ubezpieczenie emerytalno-rentowe
oraz wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie) lub pobiera rentę
bądź emeryturę z Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Półkolonie
organizowane
i realizowane są przez Zespół Szkół
w Sterdyni.
Dzieci mają zagospodarowany
czas w godzinach 9-15.

Organizator zapewnia:
a) WyŜywienie.
b) Transport.
c) Ubezpieczenie.
d) Opiekę wykwalifikowanej
kadry
pedagogicznej
i medycznej.
e) Program
kulturalno
–
oświatowy oraz program
promocji
zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej.
Dla uczestników półkolonii
przewidziano wiele atrakcji, zabaw i
wyjazdów.
Anna Kowalska

''Zielono mi''
Program Edukacyjny z Zakresu Ochrony Środowiska
29
czerwca
2011
roku
Program odbył się w Sali
przedstawiciele samorządu: wójt Kongresowej, a głównym punktem
gminy, radni i sołtysi z terenu Gminy programu był koncert zespołu
Sterdyń oraz pracownicy Urzędu muzycznego "Bajm".
Gminy wzięli udział w wycieczce do
Warszawy na Edukacyjny Program
Mieczysław Szymański
z zakresu ochrony środowiska pt.
"Zielono mi".
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będącej własnością Gminy Sterdyń

Przetarg odbędzie się dnia 5
września 2011 r. o godzinie 12oo
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 31 sierpnia 2011r.

na konto PBS Sokołów Podlaski
o/Sterdyń Nr 1192210000002007162
0000040.
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,
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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

UWAGA!!!
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sterdyni informuje, Ŝe
w roku 2012 wracają zaostrzone
wymagania przy ubieganiu się o
becikowe. Kobiety, które zajdą w
ciąŜe w okresie od kwietnia 2011r. do
końca roku muszą pamiętać, by udać
się do lekarza lub połoŜnej do 10
tygodnia ciąŜy!.
Pamiętaj!
Nawet jeśli dziecko urodzi się w
roku 2011, a wniosek o becikowe lub

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 z nabywcą
warunkowa umowa kupna – sprzedaŜy
z prawem pierwokupu przez Agencję.
Nieruchomość moŜna oglądać
codziennie w godz. 8oo- 15 3o po
uprzednim uzgodnieniu terminu tel.
(25) 787 00 04 wew. 35.
Dodatkowe informacje na stronie

internetowej: www.sterdyn.nwg.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.

dodatek z tytułu urodzenia dziecka
zostanie złoŜony w roku 2012, nowe
przepisy
będą
Cię
równieŜ
obowiązywały!!!
Od 1 stycznia 2012r. becikowe oraz
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka będą przyznawane
pod warunkiem przedstawienia
zaświadczenia, Ŝe kobieta w czasie
trwania ciąŜy przebywała pod opieką
lekarza, w tym pierwsze badanie
lekarskie miała przeprowadzone przed
10 tygodniem ciąŜy, a kolejne badania
były zrobione w kaŜdym z kolejnych

trymestrów.
Zaświadczenie będzie musiało
być zgodne z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z 14 września
2010r. w sprawie form opieki
medycznej nad kobietą w ciąŜy
uprawniającej do dodatku z tytułu
urodzenia dziecka oraz wzoru
zaświadczenia potwierdzającego
pozostawanie pod tą opieką ( Dz. U.
nr 183, poz. 1234)

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
Od 1 października 2011 roku rozpoczyna się
nowy okres świadczeniowy. Wnioski o
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sterdyni przy ulicy Wojska
Polskiego 17(budynek Zespołu Szkół w Sterdyni)
tel. 025 7870411. Kryterium dochodowe
uprawniające do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego nie uległo zmianie i wynosi 725
zł na osobę. Uprawnienia do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego ustalane są w oparciu o dochód
rodziny uzyskany w roku 2010.
Aby otrzymać świadczenia z funduszu
alimentacyjnego w miesiącu październiku wnioski
naleŜy złoŜyć do końca sierpnia.
Wnioski złoŜone w terminie późniejszym będą
rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wiesława Tymińska

Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski

Wiesława Tymińska

Bądź bezpieczny w czasie wakacji
Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie
wakacje:
1. Rower i wrotki
Pamiętaj, Ŝe jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej
wyjątkową ostroŜność.
Pamiętaj, Ŝe unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask
ochraniający głowę
UwaŜaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla
pieszych

2. Nad wodą
Pamiętaj, Ŝe kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych
i oznakowanych
Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz
Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców
Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo
Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni
i wykopów
Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez
opieki osoby dorosłej
Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru)
z nieznajomymi
Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostroŜność
Mieczysław Szymański (Na podst. www.publikacje.edu.pl)
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UWAGA PRZEDIĘBIORCY
Aktualizacja danych w ewidencji ewidencyjne
mają
obowiązek działalności gospodarczej, jeśli
działalności gospodarczej.
przekazać bazę danych dotyczących ostatnie zaświadczenie jest starsze
Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły wpisów do ewidencji do Centralnej niŜ z 02.01.2008 r. i nie
w Ŝycie znowelizowane przepisy Ewidencji i Informacji o Działalności dokonywali po tej dacie Ŝadnej
ustawy o swobodzie działalności Gospodarczej (CEIDG) do dnia 31 zmiany w posiadanym wpisie,
gospodarczej, zgodnie z którą dane grudnia 2011 r. Wpisy, które będą • przedsiębiorcy, którzy zakończyli
przedsiębiorców zarejestrowanych przeniesione do CEIDG muszą działalność gospodarczą, a do tej
aktualne
dane pory figurują w ewidencji powinni
w gminnych rejestrach od 1 lipca w zawierać
przedsiębiorców
w
szczególności:
złoŜyć wniosek o wykreślenie,
formie
elektronicznej
będą
zamieszkania,
miejsca
umieszczane w Centralnej Ewidencji adresu
• przedsiębiorcy posiadający więcej
i Informacji o Działalności prowadzenia działalności gospodarczej niŜ jeden wpis do ewidencjiGospodarczej.
Organem oraz PKD 2007.
powinni wykreślić zbędne wpisy.
Uwaga: Klucze powiązań PKD
rejestrowanym dla przedsiębiorców
Wszystkie sprawy związane
figurujących
w
ewidencji 2004 z PKD 2007 znajdują się na
z
aktualizacją
i sprawdzaniem
Głównego
Urzędu
działalności gospodarczej będzie stronie
www.stat.gov.pl danych załatwiane są w Urzędzie
Minister
Gospodarki. Statystycznego
Dotychczasowy organ ewidencyjny w zakładce METAINFORMACJE> Gminy Sterdyń ul. T. Kościuszki 6
(pokój nr 8). Dodatkowe informacje
Wójt Gminy Sterdyń po przekazaniu Klasyfikacja.
moŜna uzyskać pod nr telefony 512
Ewidencji będzie pełnił rolę
W związku z powyŜszym:
453 003 lub (25) 787 00 04 wew. 38.
pośrednika przyjmującego wnioski
•
przedsiębiorcy
powinni
niezwłocznie
i przekształcającego je na formę
Monika Niemierka
elektroniczną. Obecne organy uaktualnić dane zawarte w ewidencji

„MELPOMENA
POD STRZECHY”
Jeśli chcesz przeŜyć tydzień jako Aktor, zapraszamy
na intensywne warsztaty teatralne „Melpomena pod
strzechy” do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Sterdyni. Zaczynamy 1 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00.
Warsztaty poprowadzą: Jerzy Jan Połoński - reŜyser,
aktor, scenograf oraz Michał Kowalczyk - kompozytor,
skrzypek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia.
Uczestnicy warsztatów przygotują spektakl
„Złanocki” bajki duŜe i małe dla małych i duŜych.
Spektakl będzie moŜna obejrzeć w dniu 7 sierpnia 2011 r.
(niedziela), podczas imprezy plenerowej „Melpomena
pod strzechy”. Gwiazdą wieczoru będzie Gosia
Andrzejewicz. Rozpoczęcie imprezy – godz. 17.00,
miejsce – scena plenerowa Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni.
Warsztaty teatralne „Melpomena pod strzechy”
realizowane z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013.
Marianna Kobylińska

15 sierpnia
- Święto Wojska Polskiego
W dniu 15 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto
Wojska Polskiego, związane z rocznicą Bitwy
Warszawskiej 1920, zwanej teŜ Cudem nad Wisłą oraz
Święto Wniebowzięcia Maryi Panny.
Zwycięską Bitwę Warszawską, stoczoną w dniach
12-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polskobolszewickiej uznaje się za przełomową w historii
świata. Zadecydowała nie tylko o niepodległości Polski,
ale teŜ uchroniła cała Europę przed rozprzestrzenieniem
się komunizmu i sowieckiego totalitaryzmu.
W tym dniu, w kościołach polowych odprawiane są
msze święte w intencji Ŝołnierzy, którzy oddali Ŝycie na
polu chwały, a na cmentarzach odbywa się Apel
Poległych. W Warszawie przed Grobem Nieznanego
śołnierza ma miejsce Honorowa Zmiana Warty
z udziałem najwyŜszych władz państwowych.
My równieŜ starajmy się uczcić to wielkie
wydarzenie i oddać hołd tysiącom poległym w obronie
niepodległości naszej Ojczyzny. Jednym ze sposobów
jest wywieszenie w honorowym miejscu flagi
państwowej.
Mieczysław Szymański
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