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„„„„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - - - - Wincenty Witos październik 2016 r.

Egzemplarz
bezpłatny

Nr 10/2016 ISNN-1895-5843

Gminny Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na

Gminne Obchody Święta Niepodległości 

11 listopada
W programie:

Godz.9:00- Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele św. Anny w Sterdyni

- Uroczystości przy Obelisku poświęconym Armii Krajowej

- VII Bieg Niepodległościowy ulicami Sterdyni

Po uroczystościach dla Wszystkich przybyłych serwowana będzie grochówka

14 listopada 2016 r.
Godz. 10.20– Akademia okolicznościowa z okazji 98 rocznicy odzyskania przez

Polskę Niepodległości (sala widowiskowa GOKiS w Sterdyni)

Ślubowanie...

W środę 26 października 2016 r. w
Szkole Podstawowej w Łazowie
odbyło się ślubowanie uczniów klasy
pierwszej.

Strona 2

Święto...

9 października br. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni
miało miejsce niecodzienne
wydarzenie.

Strona 3

OŜenek...
Członkowie Towarzystwa

Miło śników Ziemi Sterdyńskiej
oraz jego sympatycy uczestniczyli
w spektaklu  teatralnym "OŜenek".

Strona 5
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W środę 26 października 2016 r.
w Szkole Podstawowej w Łazowie
odbyło się ślubowanie uczniów klasy
pierwszej.

W uroczystości wzięli udział:
GraŜyna Sikorska – Wójt Gminy
Sterdyń, Sławomir Kempa - dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Łazowie, nauczyciele, dzieci ze
szkoły podstawowej oraz rodzice
pierwszoklasistów. 

Uczniowie klasy pierwszej
przedstawili przygotowaną specjalnie
na tę okazję część artystyczną pod
kierunkiem wychowawczyni pani
Moniki Lachowskiej.

Uroczystą i bardzo oczekiwaną
chwilą było ślubowanie.
Wprowadzono poczet flagowy
i odegrano hymn państwowy.
Pierwszaki ślubowały uroczyście: być
pilnymi i obowiązkowymi uczniami,
miłymi i dobrymi kolegami,

zachowywać się w szkole i poza nią
nienagannie oraz uczyć się tak, aby
w przyszłości wyrosnąć na mądrych
i uczciwych ludzi.

Podniosłym momentem był
obrzęd pasowania na ucznia. Dokonał
tego symbolicznym ołówkiem pan
dyrektor, przyjmując
pierwszoklasistów do grona szkolnej
społeczności.

Na pamiątkę tego wydarzenia
dzieci otrzymały upominki od pani
Wójt Gminy oraz od starszych
kolegów, a następnie zrobiono
wspólne zdjęcie. 

Po części oficjalnej nastąpił
słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. 

Uroczystość przebiegła w miłej
i serdecznej atmosferze.

Anna Kowalska

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Łazowie 

Papier i opakowania wielomate-
riałowe – pojemniki koloru
niebieskiego

Wrzucamy: gazety, ksiąŜki, katalogi,
zeszyty, papierowe torby i worki,
papier szkolny, biurowy, kartony i
tekturę oraz zrobione z nich
opakowania.

Nie wrzucamy:  kalki technicznej,
tapet, zabrudzonego tłustego,
lakierowanego lub foliowanego
papieru (np. opakowań po maśle,
jajach, a takŜe folderów
reklamowych), pieluch
jednorazowych, podpasek i innych
artykułów higienicznych;

Segregujemy odpady!!!

Tworzywa sztuczne (plastik -
metal) – pojemniki koloru Ŝółtego
Wrzucamy: puste, odkręcone
i zgniecione butelki plastikowe po
napojach (np. typu PET), puste
butelki plastikowe po kosmetykach i
środkach czystości, plastikowe
opakowania po Ŝywności (np. po
jogurtach, serkach, kefirach,
margarynach), plastikowe zakrętki,
folia i torebki z tworzyw sztucznych.

Nie wrzucamy:   tworzyw
sztucznych pochodzenia
medycznego, mokrych folii,
opakowań i butelek po olejach
technicznych i smarach, puszek
i pojemników po farbach i lakierach,

Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomaterialowe, szkło, metal,  naleŜy je segregować  w następujący sposób:

sprzętu AGD, artykułów wykonanych
z połączeń tworzyw sztucznych z
innymi materiałami.

Szkło - pojemniki koloru zielonego
Wrzucamy: butelki i słoiki szklane
po napojach i Ŝywności,  butelki po
napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach.  

Nie wrzucamy:  ceramiki
(porcelana,naczynia typu
arco,talerze,doniczki), luster;
szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałościami zawartości, szkła
budowlanego (szyby okienne,szkło
zbrojone), szyb samochodowych,
sprzętu AGD, Ŝarówek i lamp.

UWAGA: w workach czarnych tj. odpadach zmieszanych nie mogą znajdować się odpady, które
powinny być wysegregowane zgodnie z ww. informacją.
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W niedzielne popołudnie 9
października br. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni
miało miejsce niecodzienne
wydarzenie - Święto Pieczonego
Ziemniaka zorganizowane przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej. 

W programie przewidziano:
prelekcję, ognisko, degustację potraw
ziemniaczanych i wystawę
rękodzieła. 

Prezes stowarzyszenia
Mieczysław Szymański serdecznie
powitał wszystkich uczestników
spotkania  oraz przedstawił autorkę
ekspozycji rękodzieła Mariolę
Zduniak ze Sterdyni. Następnie
wygłosił referat „Ziemniak w polskiej
tradycji.” Podkreślił wszechstronne
wykorzystanie ziemniaka
w przemyśle oraz Ŝyciu codziennym.
Ziemniak ze względu na walory
smakowe stał się bohaterem dań
serwowanych na polskich stołach
i doczekał się pomników. 

W trakcie spotkania nie zabrakło
takŜe pieczenia ziemniaków
w ognisku i śpiewu pieśni

biesiadnych. Pieczone ziemniaki były
smaczne, a przy ich degustacji
towarzyszyło duŜo dobrego humoru
z pobrudzonych rąk i twarzy.
Degustowano równieŜ inne potrawy
z wykorzystaniem ziemniaków –
przygotowane przez uczestników
spotkania.

   Podczas spotkania zgromadzeni
z zachwytem oglądali wystawę
rękodzieła niezwykle utalentowanej
artystki Marioli Zduniak.
Prezentowane dzieła ukazywały róŜną
tematykę: kwiaty, martwą naturę,
krajobrazy oraz motywy  religijne.
Podziwiano takŜe róŜnorodność
technik stosowanych przez autorkę –
haft krzyŜykowy, malarstwo na szkle,
rysunek czy kwiaty z bibuły. Celem
wystawy było ukazanie pasji
i ukrytego talentu twórczyni oraz
zaprezentowanie jej prac
w środowisku lokalnym. Ekspozycję
prac zorganizowało Sterdyńskie
Towarzystwo Wspierania Twórczości
Lokalnej.

Stanisława Maciak

Święto Pieczonego Ziemniaka

APEL WÓJTA  GMINY STERDY Ń
DO HODOWCÓW TRZODY  CHLEWNEJ

SZANOWNI HODOWCY!
ASF czyli afrykański pomór świń nie jest groźny dla ludzi, ale jest

bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. 

Przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są głównie zaraŜone dziki oraz
człowiek.

Dlatego proszę o bezwzględne przestrzeganie  zasad bioasekuracji :

1. nie kupujcie świń z niewiadomego Ŝródła pochodzenia,

2. utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z ludźmi,

3. stosujcie z Ŝywieniu zwierząt gospodarskich tylko pasze zabezpieczone 

przed dostępem zwierząt wolno Ŝyjących,

4. wyłóŜcie maty dezynfekcyjne przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw
oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. 

Informuję równie, Ŝe za brak stosowania zasad bioasekuracji  będą
nakładane kary administracyjne. 
                                                                                   Wójt Gminy 
                                                                                GraŜyna Sikorska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Biblioteka Publiczna w Sterdyni

oraz  
Towarzystwo Miłośników Ziemi

Sterdyńskiej

serdecznie zapraszają na 

spotkanie z poezją 
Pani Marianny Bakońskiej.

Spotkanie odbędzie się 
27 listopada 2016 r.

w sali widowiskowej GOKiS.

Ropoczęcie o godz. 14.00



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ4

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących własnością
Gminy Sterdyń

Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2016 r. o
godzinie 12oo 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 w terminie do dnia 17 listopada
2016 r. w wysokości: (tabela)

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.

Nabywcą nieruchomości rolnych mogą być podmioty
spełniające wymogi z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego (tj.Dz.U.z 2012 r. poz. 803
ze zm.).

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,

4) dowód wpłaty wadium.

Nabywca nieruchomości winien dokonać wpłaty ceny
przetargowej w ciągu jednego miesiąca od dnia przetargu
na konto Nr 45922100000020071620000010 w PBS
Sokołów Podlaski o/Sterdyń.

Do ceny nieruchomości określonej w wyniku
przetargu z poz. 5,6,7 tabeli zostanie doliczony podatek
VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie

Lp. Dz.nr ; połołenie -przeznaczenie Pow.ha Cena wyw. zł. Wadium zł. 

1 1225- Białobrzegi- rolna 0,76 10.000,00 1.000,00

2 1228-Białobrzegi- rolna 0,87 11.500,00 1.150,00

3 1221- Białobrzegi- rolna 0.18 2.700,00    270.00

4 1229-Białobrzegi- rolna 1,14 18.300,00 1.830,00

5 177/28- Sterdyn Pod.-budowl. 0.0894 27.400,00 +VAT 2.740,00

6 177/27- Sterdyn Pod.- budowl. 0.0958 28.400,00 + VAT 2.840,00

7 144 – Kiezie- budowlana 0.54 26.100,00 + VAT 2.610,00

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.
(25) 787 00 04 wew. 107.

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.

Tel. kontaktowy /25/787 00 04 wew. 107 – Jadwiga
Czarnocka Kier.Ref.Roln. i Gosp.Kom.

Wójt Gminy 
GraŜyna Sikorska

WÓJT  GMINY   STERDY Ń
podaje do publicznej wiadomości 

W  dniu 7 listopada  2016 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy Sterdyń
przeznaczonego do dzierŜawy połoŜonego  w obrębach
geodezyjnych:

- Matejki, Łazówek, Seroczyn, Sterdyń Poduchowna,
Łazów, Kiezie, Sterdyń Osada, Łazówek, Seroczyn
Kolonia, Chądzyń, Paderewek, Szwejki, Nowy
Ratyniec, Sewerynówka, Stelągi. 

Ponadto w/w wykaz został zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej  - www.sterdyn.com.pl

Wójt Gminy 
/-/ GraŜyna Sikorska



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ 5

Udział w spektaklu teatralnym "OŜenek"

23 października 2016 r. członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej oraz jego sympatycy
uczestniczyli w spektaklu  teatralnym
"OŜenek" wystawianym na scenie
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra
Węgierki w Białymstoku.

Realizatorzy przedstawienia tak
zachęcają do jego obejrzenia na
własnej stronie internetowej...

„O Ŝenek” to jedna
z najznakomitszych komedii z kanonu
literatury światowej i najbardziej znane
dzieło Gogola – obok „Rewizora”
i „Martwych dusz”. To pierwsza
rosyjska komedia obyczajowa,
traktująca o niezrealizowanych
zamiarach, która uczyniła
pierwszoplanowymi postaciami nie
arystokratyczne środowisko, oddające
się miłostkom i flirtom, lecz całkiem

pospolite kupiectwo. Bohaterowie
uŜywają niewyszukanego,
pospolitego języka, posługują się
gwarą. Wszystkie postaci są
przedstawione w sposób niezwykle
realny i tętnią Ŝyciem.

Gościnnie  w spektaklu
występował Andrzej Mastalerz.  

Sztuka się wszystkim bardzo
spodobała. Aktorzy zostali
poŜegnani brawami na stojąco. 

Wygodnie i bezpiecznie podróŜ
odbywała się autokarem pana
Adama Rozbickiego z Sokołowa
Podlaskiego.

Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej gorąco wszystkim
dziękuje za wspólną wycieczkę
i zaprasza na kolejny wyjazd do hali
widowiskowo-sportowej Torwar
w Warszawie, mieszczącej się przy ul.
Łazienkowskiej na Polską Noc
Kabaretową. Impreza odbędzie się 19
marca 2017 roku. Wyjazd ze Sterdyni
o godz. 13.

Mieczysław Szymański

Więcej informacji na stronie
stowarzyszenia:
https://sites.google.com/site/towmzs
lub  facebooku

Foto ze strony www Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Renowacja kolejnego pomnika na cmentarzu w Sterdyni

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej w 2016 roku
zrealizowało kolejne zadanie
polegające na odrestaurowaniu
pomnika ks. Broniszewskiego
znajdującego się na cmentarzu
parafialnym w Sterdyni. 

Koszt całkowity zadania to 12
000 zł. 8 000 zł pochodziło z kwest
organizowanych na cmentarzu,
natomiast 4000 zł to dofinansowanie
od Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

14 października w obecności
Proboszcza Parafii Sterdyń ks.
Zbigniewa Rycaka, kier. Delegatury
Mazowieckiego Konserwatora
Zabyków w Siedlcach Stanisława

Fiedorczuka, Cezarego  Ostasa –
historyka sztuki SłuŜby Ochrony
Zabytków w Warszawie Delegatura
w Siedlcach,  Jerzego Suchwałki -
wykonawcy oraz przedstawicieli
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej - Sekretarza Stanisława
Maciak i Prezesa Mieczysława
Szymańskiego odbył się odbiór prac. 

Mieczysław Szymański

Więcej informacji na stronie
stowarzyszenia:
https://sites.google.com/site/towmzs
lub  facebooku
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Zatrucie czadem, czyli tlenkiem węgla
W związku z rozpoczęciem

sezonu ogrzewczego 2016/2017,
zamieszczamy informację skierowaną
do właścicieli i zarządców budynków,
celem podniesienia świadomości
społecznej w zakresie
przeciwdziałania poŜarom sadzy
w kominie i zatruciom tlenkiem
węgla, zwanym potocznie czadem.

Oprócz  poŜarów,  nieprawidłowa
eksploatacja  przewodów  kominowych
grozi  takŜe zatruciem tlenkiem węgla,
popularnie zwanym czadem.

Jak chronić się przed tlenkiem
węgla?

Najczęstszymi przyczynami zatruć
tlenkiem węgla są poŜary i wadliwie
działające instalacje grzewcze.

Tlenek węgla powstaje w procesie
spalania paliw przy niewystarczającej
ilości tlenu.

Pamiętajmy by w pomieszczeniach
gdzie odbywa się spalanie, zapewnić:
• dopływ powietrza,
• swobodny odpływ spalin,
• dobry stan techniczny urządzeń

grzewczych,
• właściwą eksploatację urządzeń

grzewczych.     
Dopływ świeŜego powietrza jest

waŜnym czynnikiem, z co najmniej
dwóch względów. Po pierwsze tlen
dostarczany w powietrzu bierze czynny
udział w spalaniu paliwa, jego
niedobór powoduje niepełne spalanie, a
co za tym idzie powstawanie tlenku
węgla. Po drugie ciągły dopływ
świeŜego powietrza warunkuje
właściwy odpływ spalin. Do
właściwego odprowadzenia spalin nie
wystarcza tylko droŜny przewód
spalinowy.

Mieszkanie lub pomieszczenie
zamknięte i uszczelnione, w którym
pracuje piecyk spalający paliwo (tak
stałe, ciekłe jak i gazowe) będzie
miejscem niebezpiecznym ze względu
na niedobór tlenu do pełnego spalania
paliwa, jak i przez brak odpływu
spalin.

NaleŜy pamiętać, aby przed kaŜdą
kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę,
szczelne okna były wyposaŜone

w nawiewniki powietrza, a podczas
kąpieli uchylone było okno
w mieszkaniu lub lufcik. Zasłanianie
kratek wentylacyjnych, zarówno
nawiewnej w drzwiach do łazienki,
jak i wywiewnej na wlocie do
przewodu wentylacyjnego, grozi
śmiertelnym zatruciem.

NaleŜy dbać o właściwy stan
techniczny kominów spalinowych
i wentylacyjnych o ich droŜność.
Przepisy prawa nakładają
obowiązek czyszczenia przewodów
dymowych i spalinowych.
Przewody odprowadzające spaliny
z palenisk opalanych paliwem
stałym – co 3 miesiące, paliwem
gazowym i płynnym co 6 miesięcy

Warto teŜ zakupić czujnik tlenku
węgla – to małe urządzenie
zaalarmuje w porę przy pojawieniu
się tego gazu w powietrzu.

Obecności tlenku węgla nie
moŜemy zauwaŜyć, pozostaje nam
chronić się przed jego powstaniem i
stosować czujniki które go
wykrywają i powiadamiają gdy się
pojawia.

Objawami zatrucia tlenkiem
węgla są:
• ból głowy,
• zawroty głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszność,

• trudności z oddychaniem,
• oddech przyspieszony, nieregularny,
• senność,
• nudności.

Jak pomóc przy zatruciu
tlenkiem węgla?
• naleŜy natychmiast zapewnić

dopływ świeŜego, czystego
powietrza, 

• jak najszybciej wynieść osobę
poszkodowaną w bezpieczne
miejsce, na świeŜe powietrze,  

• rozluźnić poszkodowanemu
ubranie, ale nie rozbierać go, gdyŜ
nie moŜna doprowadzić do jego
przemarznięcia,

• wezwać słuŜby ratownicze
(pogotowie ratunkowe – tel. 999,
straŜ poŜarna – tel. 998 lub 112). 
Jeśli po wyniesieniu na świeŜe

powietrze zaczadzony nie oddycha,
naleŜy niezwłocznie przystąpić do
wykonania sztucznego oddychania i
masaŜu serca.

Wi ęcej informacji moŜna
znaleźć na stronie internetowej:
• http://www.straz.gov.pl/porady/bez

pieczenstwo_pozarowe_w_domu
• Komunikat Prezesa Krajowej Izby

Kominiarzy do właścicieli i
zarządców budynków w związku z
rozpoczeciem sezonu grzewczego
2016/2017

Informacje
Urząd Gminy Sterdyń informuje o moŜliwości skorzystania z ulgi

w opłacie za odbiór odpadów komunalnych na trzecie i kolejne dziecko
dla rodzin, które posiadają Kartę DuŜej Rodziny.     

Informacje uzyskać moŜna w Urzędzie Gminy pok. Nr 4 lub pod nr
tel. 25 787 00 04 wew. 106; tel. kom. 512 453 002.

Urząd Gminy Sterdyń informuje, Ŝe na bieŜąco przyjmowane są
wnioski na odbiór eternitu w 2017 r. 

Informacje uzyskać moŜna w Urzędzie Gminy pok. Nr 4 lub pod nr
tel. 25 787 00 04 wew. 106; tel. kom. 512 453 002.


