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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

28 stycznia 2015 r.

SAMORZĄDOWE WIEŚCI
Gminy Sterdyń
W dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni odbyła się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń.
Frekwencja radnych wyniosła 100%.

WYBORY
ORGANÓW SOŁECTWA

Strona 2

W GMINIE STERDYŃ
W okresie od stycznia do lutego 2015 roku we
wszystkich sołectwach odbędą się wybory sołtysów
i członków rad sołeckich na kadencję 2015-2019.
Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt.
Termin zebrania nie powinien przypadać później niŜ 3
miesiące po upływie kadencji. Zawiadomienie o
zwołaniu Zebrania Wiejskiego wyborczego podaje się do
wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni
przed wyznaczoną datą zebrania
Strona 3

Informacje KRUS-u
Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane
przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników
przewidują dla rolników i domowników moŜliwość:
1. objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za
okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r.
w których zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia...
2. dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu
rolników w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym
w ZUS...
Strona 6

Sukcesy sportowe uczniów

Fundusz Sołecki na 2015

Zespołu Szkół w Sterdyni
Szkoła Podstawowa
Powiatowe Biegi Przełajowe - III m dziewczęta

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa
w 2015 roku z wykorzystaniem środków finansowych
Funduszu Sołeckiego.

Mini piłka ręczna - I m. - dziewczęta, awans do zawodów
międzypowiatowych.

Strona 9

Gimnazjum
Powiatowe Biegi Przełajowe - III m. dziewczęta i III m.
chłopcy,
Sztafetowe Biegi Przełajowe - III m. dziewczęta

oraz

Piłka ręczna - I m. dziewczęta i I m. chłopcy, awans do
zawodów międzypowiatowych.

ogłoszenia, komunikaty i informacje

Strona 5
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 29 grudnia 2014 r. o godz.
10.00 w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
odbyła się II Zwyczajna Sesja Rady
Gminy Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 100%.
Miała ona wyjątkowy charakter,
poniewaŜ zgodnie z ustawowym
obowiązkiem Rada Gminy podjęła
uchwałę budŜetową na rok 2015 oraz
Wieloletnią Prognozę Finansową na
lata 2015-2030. Formę i zakres
uchwały określa ustawa o finansach
publicznych. Zgodnie z jej zapisami
zarówno projekt uchwały budŜetowej
na rok 2015, jak i projekt Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 20152030 przesłano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Ostrołęce, gdzie
zostały pozytywnie zaopiniowane.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła do
realizacji obie uchwały.
Przewidywane dochody budŜetu
gminy na rok 2015 ogółem wynoszą
10.336.767,72 zł, z czego dochody
bieŜące to 10.097.067,00 zł, natomiast
dochody majątkowe to 239.700,72 zł.
Wydatki ogółem zaplanowane
w kwocie 10.519.067,00 zł, z czego
wydatki bieŜące w wysokości
9.460.426,20 zł, natomiast wydatki
majątkowe 1.058.640,80 zł.
Zadania inwestycyjne planowane
w 2015 roku to:
- Dokończenie
budowy
sieci
kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły
Dalsze,
- Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Seroczyn Kolonia,
- Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Białobrzegi,
- Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Chądzyń,
- Przebudowa ul. T. Kościuszki
w Sterdyni,
- Zagospodarowanie terenu na placu
komunalnym przy Zespole Szkół
w Sterdyni,
- Dokończenie budowy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Paulinów,
- Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej w Szwejkach,
- Zakup pieca do centralnego
ogrzewania świetlicy w Starym
Ratyńcu.

Rada Gminy Sterdyń na sesji
podjęła następujące uchwały:
- o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu
państwa
na
wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW
2007-2013;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2015-2030;
- w sprawie uchwalenia uchwały
budŜetowej gminy Sterdyń na rok
2015;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na
rok 2015”;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Sterdyń na
rok 2015”;
- w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Sterdyń na rok 2015;

- w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych Komisji Rady Gminy
Sterdyń na rok 2015;
- w sprawie ustalenia statutów
sołectw;
- w sprawie zarządzenia wyborów do
organów sołectw na terenie gminy
Sterdyń;
- w sprawie wprowadzenia zmian
w Statucie Gminy Sterdyń;
- w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej;
- o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki;
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2014-2030;
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2014.
Po zamknięciu obrad sesji
wszyscy zebrani podzielili się
opłatkiem i złoŜyli sobie Ŝyczenia.
Agata Łagoda

KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyległych 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.) oraz
przyjętego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń”
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 naleŜy przekazywać firmie wyłonionej w drodze
przetargu,odbierającej odpady komunalne od właścicieli
 nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem,
 odpady gospodarcze naleŜy przekazywać firmie w ramach
prowadzonych zbiórek, w terminach podanych do wiadomości
mieszkańców gminy,
 nieczystości ciekłe naleŜy przekazywać zgodnie z zawartą umową
z przedsiębiorcą mającym pozwolenie na prowadzenie tego typu
działalności.
Zwracam takŜe uwagę na konieczność właściwego korzystania z dróg
gminnych o nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza
w okresie jesiennym,wiosennym lub po długotrwałych opadach deszczu
niszczone są 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 GraŜyna Sikorska
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WYBORY ORGANÓW SOŁECTWA W GMINIE STERDYŃ
na czteroletnią kadencję 2015-2019

W okresie od stycznia do lutego
2015 roku we wszystkich
sołectwach odbędą się wybory
sołtysów i członków rad sołeckich
na kadencję 2015-2019. Zebranie
Wiejskie, na którym ma być
dokonany
wybór
Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej zwołuje
Wójt. Termin zebrania nie
powinien przypadać później niŜ 3
miesiące po upływie kadencji.
Zawiadomienie
o zwołaniu
Zebrania Wiejskiego wyborczego
podaje się do wiadomości
mieszkańców Sołectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczoną datą
zebrania.
Sołectwo
jako
jednostka
pomocnicza samorządu podlega
organom władzy gminnej. To Rada
Gminy - po konsultacjach z
mieszkańcami lub na ich prośbę powołuje w drodze uchwały
konkretne sołectwo do Ŝycia,
wyznacza mu zakres terytorialny

(zwykle jedna wieś, rzadko kilka),
a takŜe zadania do spełnienia oraz
ustala zasady, na jakich będą mu
przekazywane środki finansowe
z budŜetu gminy na realizację zadań
własnych.
Działalność sołectwa jako
wyodrębnionej jednostki gminy musi
być spójna z działalnością gminy;
z jednej strony wspomagać gminę
w realizacji jej zadań, z drugiej organizować
samopomoc
mieszkańców i wspólne prace na rzecz
miejsca zamieszkania.
Od 1990 roku w całej Polsce
funkcja sołtysa jest organem
wykonawczym sołectwa, choć sam
termin, znany jest juŜ od czasów
średniowiecza. Wtedy to sołtysi
stawiani byli przez feudalnego pana na
czele wsi lokowanej na prawie
niemieckim.
Wtedy
do
ich
obowiązków naleŜało zbieranie
czynszu, przewodniczenie ławie
wiejskiej,
partycypowanie
w dochodach feudała, mieli takŜe
prawo posiadania jatek, młyna itp.
Dodatkowo
wszyscy
sołtysi
zobowiązani byli do konnej słuŜby
wojskowej. JuŜ wtedy pozycja ta miała
spore
znaczenie
społeczne

i ekonomiczne.
Aktualnie sołtys jest organem
wykonawczym sołectwa, a do jego
kompetencji naleŜy:
• reprezentowanie sołectwa na
zewnątrz,
• zwoływanie zebrań wiejskich,
i w tym celu rozwieszanie ogłoszeń
o zebraniu wiejskim w miejscu
i terminie określonym w statucie
sołectwa,
• w zakresie ustalonym przez radę
gminy sołtys dokonuje poboru
podatków rolnego i leśnego jako
inkasent organu podatkowego,
•uczestniczy w sesjach rady gminy,
a takŜe w pracach jej organów bez
prawa do głosowania.
Kadencja sołtysa i rady sołeckiej
trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów
i kończy się po zakończonej kadencji
rady gminy. Po upływie kadencji
rady gminy, dotychczasowy Sołtys
i Rada Sołecka działają do dnia
wyboru nowego sołtysa i rady
sołeckiej.
Wybór sołtysa odbywają się
według zasad określonych przez
Radę Gminy w Statutach Sołectw.
Renata Piwko

Nowe zasady noszenia odblasków po zmroku
Noszenie odblasków przez
pieszych ma poprawić bezpieczeństwo
na drogach.
Od 31 sierpnia 2014 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa
Prawa o ruchu drogowym, która
nakłada na wszystkich pieszych,
którzy po zmroku poruszają się
w terenie
niezabudowanym,
obowiązek uŜywania elementów
odblaskowych.
W ubiegłym roku w wypadkach
drogowych zginęło ponad 1 tys.
pieszych.
Od
wejścia
w
Ŝycie

znowelizowanej ustawy o ruchu wczasie 1 sekundy. Kierowca w tym
drogowym policja będzie mogła ukarać czasie nie jest w stanie zahamować.
pieszych, którzy nie będą przestrzegali
Mieczysław Szymański
przepisów, mandatem w wysokości od
Na podstawie:
20- 500 zł.
WaŜniejsza
jest
jednak http://www.biznes.newseria.pl/news/
świadomość, Ŝe nawet najmniejszy nowe_zasady_noszenia,p103955551
odblask jest widoczny dla kierowcy
z odległości ok. 150 m.
Pieszy, który porusza się po
zmroku bez odblasku, prowadzący
pojazd moŜe dostrzec dopiero
z odległości ok. 20 metrów. Jest to
odległość, którą samochód jadący
z prędkością ok. 70 km/h pokonuje
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Magiczny czas Świąt BoŜego Narodzenia
„Jedynie prawdziwy człowiek zauwaŜy
potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie
doń pomocną dłoń”

Święta BoŜego Narodzenia to
magiczny czas.W tym świątecznym
okresie wszyscy tryskają pozytywną
energią a ludzkie serca stają się
bardziej wraŜliwe.Wszyscy są mili
i uprzejmi,pełni miłości i ciepła. Będąc
w takim nastroju łatwiej i chętniej
pomagamy,chcemy
przekazać
drugiemu
człowiekowi
nasze
pozytywne emocje.Święta to czas
bardzo przyjemny,który zazwyczaj
spędzamy w gronienajbliŜszych,
obdarowujemy się prezentami
i biesiadujemy przy suto zastawionych
stołach.Jednaksą wśród nas osoby,
które nie mają tyle szczęścia,których
nie stać na świąteczne potrawy jak
równieŜ nie są w stanie sprawić
świątecznych podarunków dla swych
najbliŜszych.Aby takich rodzin w
naszej gminie było jak najmniej, po
raz kolejnyprzeprowadzana była akcja
charytatywna mająca na celu pomoc
najuboŜszym
rodzinom.Taka
jednorazowa akcja z pewnością nie
przyczyni siędo radykalnej zmiany

sytuacji osób obdarowanych, jednak
sprawi,Ŝe chociaŜ na chwilę będzie
komuś miło i przyjemnie.
W
imieniu
wszystkich
obdarowanych rodzin i osób
samotnych
bardzo
serdecznie
dziękujemy za okazaną pomoc
i wsparcie, za wszelkie zaangaŜowanie
w przeprowadzaną akcję na terenie
naszej gminy.Szczególnie gorąco
dziękujemy:
1.Kołu Biblijnemu oraz Katolickiemu
Stowarzyszeniu
MłodzieŜy
działającemu przy Parafii p.w. Św.
Anny w Sterdyni pod kierunkiem
Ks.Przemysława Łoza,
2.Szkolnemu
Kołu
Caritas
działającemu przy Zespole Szkół w
Sterdyni
pod
kierunkiem
SiostryEweliny (siostra Krystyna
Chmiel),
3.Przedstawicielom ING-Usługi
Finansowe, którzy juŜ po raz
kolejny
wspierają
naszych
mieszkańców
w
okresie
świątecznym

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Sterdyń
o moŜliwości skorzystania
w
z dofinansowania z WFOŚ i GW

4.Grupie osób koordynowanych przez
Panią Hannę Stokowską –członków
Wspólnoty Domowy Kościółw
Sokołowie Podlaskim,
5.Wszystkim
innym
(nie
wymienionym)
osobom
prywatnym, które w jakikolwiek
sposób przyczyniły się do
prowadzonej akcji charytatywnej
w Gminie Sterdyń.
Państwa ofiarność i Ŝyczliwość
sprawiły ogromną radość naszym
mieszkańcomi wywołały uśmiech na
wielu dziecięcych twarzach.Ta
bezinteresowna pomoc dała nadzieję
na lepsze jutro, przywróciła wiarę
w drugiego człowieka, sprawiła, Ŝe
świat choć na chwilę stał się
piękniejszy i lepszy.śyczymy aby
okazane naszym mieszkańcom
szczodrość i dobro powróciło do
Państwa w odpowiednim momencie
Ŝycia w zwielokrotnionej formie.
Wiesława Tymińska

OGŁOSZENIE
informuje
2015 roku

na wymianę pokryć dachowych z ternitu
(dofinansowanie obejmuje odbiór eternitu
zdemontowanego).
Wnioski naleŜy składać do Urzędu Gminy
Sterdyń pok. Nr 4 w terminie do dnia 20 lutego
2015 r. do Pani GraŜyny Saczuk.
Wójt Gminy GraŜyna Sikorska

Urząd Gminy Sterdyń przyjmuje zgłoszenia
osób zainteresowanych wymianą pokryć
dachowych z eternitu na inne, oraz odbiorem
eternitu zdemontowanego.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Panią GraŜyną Saczuk tel. 25 787 00 04
wew.106 lub 512 453 002 (pok.Nr 4).
Wójt Gminy GraŜyna Sikorska

5

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

Wyniki sportowe uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni
w okresie wrzesień 2014 - styczeń 2015
Szkoła Podstawowa
Powiatowe Biegi Przełajowe
klasyfikacja szkół:
III m dziewczęta i VIII m. chłopcy,
indywidualnie: VIII m Wiktoria
KrzyŜanowska kl.V i IX m Klaudia
Śladewska kl.VI

Mini piłka koszykowaV m dziewczęta
Do najaktywniejszych sportowców
w szkole podstawowej naleŜą:

Dziewczęta: Kamila Mastalerczuk
kl.VI, Julia Kur kl.VI, Monika Kur
kl.VI, Klaudia Śladewska kl.VI,
Milena śochowska kl.VI, ElŜbieta
Piłka noŜna „szóstki”Stasiuk kl.VI, Iza Ołdakowska kl.VI,
IX m - chłopcy
Patrycja Piwko kl.VI, Wiktoria
Mini piłka ręczna
KrzyŜanowska kl.V, Karolina
I m. – dziewczęta awans do zawodów Deniziak kl.V, Julia Piwko kl.V,
międzypowiatowych
(obecnie Amelia Prokopczuk kl.V.
gramy
półfinały w zawodach
Chłopcy: JóŜwiak Maciej kl.VI,
regionalnych brawo!!!)
Osipiak Dawid kl.VI, Kraska Kacper
V m.-chłopcy

Gimnazjum
Powiatowe Biegi Przełajowe
klasyfikacja szkół:
III m. dziewczęta i III m. chłopcy,
indywidualnie: IX m. Ilona
Ignatowska kl.I, V m. Natalia Pałka,
IX m. Dorota Romańczuk

kl.VI, Banasiuk Mateusz
Wyszyński Michał kl.VI,
Bartłomiej kl.VI, Grzymała
kl.VI, Szalach Marcin
Zieliński Adrian kl.VI.

kl.VI,
Góral
Dawid
kl.VI,

półfinałów regionu siedleckiego
brawo!!!!!!!
Do najaktywniejszych sportowców
w gimnazjum naleŜą:

Dziewczęta: Dorota Romańczuk kl.
IIIB, Katarzyna Równa kl.IIIA,
Natalia Pałka kl.IIIB, Magdalena
Szalach kl.IIIB, Milena Walczuk
Sztafetowe Biegi Przełajowe –
kl.IIIA, Florczuk Ewelina kl.IIIB,
III m. dziewczęta i IV m. chłopcy
kl.IIb,
Patryk
Sówka Joanna kl.I, Ilona Ignatowska Pieńkowski
Piłkarskie „szóstki” IV m dziewczęta kl.I, Arleta Kulikowska kl.I, Wiktoria Golatowski kl.IIIb, Michał Kalicki
i V m chłopcy
kl.IIIb, Rafał Telakowiec kl.IIIb,
Saczuk kl.I, Julia Zalewska kl.I.
Piłka ręczna - I m. dziewczęta i I m. Chłopcy: Ignacy Sidorzak kl.I, Tomasz Brzezik kl.IIIb, Daniel
chłopcy, obie druŜyny awansowały Mateusz Piwko kl.I, Kazimierczuk Zieliński kl.IIIb.
do zawodów międzypowiatowych, Hubert kl.IIa, Kur Przemysław kl.IIa,
Anna Jagiełło
gdzie doszły na obecną chwilę do Michał Skrocki kl.IIb, Kacper

,,Ach, co to był za bal”
15.01.2015 r. w Gminnym w prezencie przedstawiły im
Przedszkolu w Zespole Szkół ,,Jasełka”.
w Sterdyni, tradycyjnie odbył się ,,Bal
Po części artystycznej odbył się
karnawałowy z babcią i dziadkiem”. słodki poczęstunek dla gości i dzieci,
Na początku uroczystości pani przygotowany przez rodziców. Po
dyrektor GraŜyna Binduła złoŜyła pysznościach przyszedł czas na bal,
gościom moc serdecznych Ŝyczeń podczas którego nie zabrakło pokazu
z okazji Dnia Babci i Dziadka, a takŜe mody dla dzieci, konkursów
udanej zabawy wszystkim przybyłym i wspólnych zabaw z dziadkami
na bal. Do Ŝyczeń dołączyły się i rodzicami. Podczas balu wszyscy
dzieci,
które
w
wierszach świetnie się bawili. Największym
i piosenkach
wyraziły
swoje zainteresowaniem cieszyły się zabawy
przywiązanie i wdzięczność do tradycyjne ze śpiewem, podczas
ukochanych dziadków. Starsze dzieci których moŜna było zauwaŜyć radość

uczestników.
Mamy nadzieję ,Ŝe za rok
zabawa karnawałowa będzie
równieŜ wspaniała i dostarczy wielu
pozytywnych wraŜeń.
ElŜbieta Ludwiniak
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KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Obowiązujące od 1 stycznia
2015 r. znowelizowane przepisy
w zakresie ubezpieczenia społecznego
rolników przewidują dla rolników
i domowników moŜliwość:
1. objęcia
ubezpieczeniem
społecznym rolników za okresy
przypadające przed dniem 1
stycznia 2015 r. w których zostali
wyłączeni z tego ubezpieczenia
lub nie zostali objęci tym
ubezpieczeniem w związku
z podleganiem ubezpieczeniu
społecznemu w ZUS z tytułu
wykonywania umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub innej umowy
o świadczenie usług, do której
stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia pod warunkiem, Ŝe:
a) złoŜą w Kasie do dnia 30 czerwca
2015 r.
wniosek o objęcie
ubezpieczeniem
społecznym
rolników w okresie wykonywania
tych umów.
b. wartość przychodu osiąganego
z tych
umów
w
rozliczeniu miesięcznym za lata
minione nie przekracza kwoty
równej połowie minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę
obowiązującego w danym okresie.
c. bezpośrednio
przed
dniem
rozpoczęcia
wykonywania
wyŜej wymienionych umów
podlegali
ubezpieczeniu
społecznemu rolników w pełnym

Ogłoszenie
Informuję, iŜ przedsiębiorcy
prowadzący w 2014 r. sprzedaŜ
napojów alkoholowych są obowiązani
do złoŜenia, w terminie do dnia 31
stycznia 2015 r., pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaŜy
poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaŜy.
Oświadczenie naleŜy złoŜyć w
Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr
1 w godz. 800 – 1600.
Opłata roczna a korzystanie z
zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych wnoszona jest na
rachunek Urzędu Gminy Sterdyń Nr
45 9221 0000 0020 0716 2000 0010 w

zakresie z mocy ustawy (z
gdyŜ moŜe to mieć wpływ na
gospodarstw powyŜej 1 ha
prawo
do
świadczeń
z
przeliczeniowego lub działu
ubezpieczenia
zdrowotnego
specjalnego produkcji rolnej).
osoby
zainteresowanej, jak i
Wysokość kwot minlmatnago
członków jej rodziny zgłoszonych
wynagrodzenia
(w
tym za lata
przez nią do tego ubezpieczenia.
poprzednie
najniŜszego
Niezgłoszenie tego faktu moŜe
wynagrodzenia) dostępna jest na
skutkować
ustaniem tego
stronie internetowej Ministerstwa
ubezpieczenia
okresem
Pracy i Polityki Spoteczne pod
wstecznym oraz poniesieniem
adresem:http.//www.
kosztów leczenia.
m p i p s . g o v . p l / p r a w o - p r a c y 2. Rolnicy i domownicy, spełniający
/wynagrodzenia/.
omówione wyŜej warunki mogą w
2. dalszego podlegania ubezpieczeniu
kaŜdej chwili odstąpić od
społecznemu rolników w okresie
ubezpieczenia
społecznego
objęcia
ubezpieczeniem
składając w Kasie oświadczenie w
społecznym w ZUS z tytułu
tej sprawie. Ubezpieczenie to
wykonywania
wyŜej
ustaje jednak nie wcześniej niŜ od
wymienionych
umów
lub
dnia, w którym oświadczenie o
powołania do rady nadzorczej pod
odstąpieniu od ubezpieczenia
warunkiem Ŝe:
zostało złoŜone w Kasie.
a. wartość przychodu osiąganego z 3. Rolnicy i domownicy w okresie w
tych
tytułów
w rozliczeniu
okresie podlegania ubezpieczeniu
miesięcznym nie przekracza kwoty
społecznemu rolników przy
równej połowie minimalnego
jednoczesnym przy jednoczesnym
wynagrodzenia za pracę,
podleganiu
ubezpieczeniu
b. bezpośrednio
przed
dniem
społecznemu w ZUS, nie mają
rozpoczęcia
wykonywania
moŜliwości skorzystania z prawa
powyŜszych umów lub powołania
dfo finansowania ze środków z
do rady nadzorczej podlegają
budŜetu państwa składek na
ubezpieczeniu
społecznemu
ubezpieczenie emerytalno rolników w pełnym zakresie z
rentowe
w
związku
ze
mocy ustawy.
sprawowaniem opieki nad
WaŜne!
dzieckiem.
1. Fakt podjęcia wyŜej wymienionych
Szczegótowych informacji w tym
aktywnościnaleŜy zgłosić Kasie, zakresio udzielają jednostki KRUS.
trzech równych ratach: do dnia 31
stycznia, 31 maja i 30 września.
Przedsiębiorcy, których roczna
wartość sprzedaŜy poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych nie
przekroczyła wartości:
1.37.500
zł
dla
napojów
alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą
opłatę w wysokości 525 zł,
2.37.500
zł
dla
napojów
alkoholowych o zawartości od
4,5% do 18% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w
wysokości 525 zł,
3.77.000
zł
dla
napojów
alkoholowych o zawartości
powyŜej 18% alkoholu wnoszą

opłatę w wysokości 2.100 zł.
Natomiast , gdy roczna wartość
sprzedaŜy poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych przekroczyła
w/w wartości przedsiębiorca wnosi
opłatę w wysokości:
1.1,4% ogólnej wartości sprzedaŜy
dla napojów alkoholowych o
zawartości do 4,5% alkoholu oraz
piwa,
2.1,4% ogólnej wartości sprzedaŜy
dla napojów alkoholowych o
zawartości od 4,5% do 18%
alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3.2,7% ogólnej wartości sprzedaŜy
napojów
alkoholowych
o
zawartości powyŜej 18% alkoholu
Milena Kamińska
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości
będących własnością Gminy Sterdyń
1.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 201 o powierzchni 0,20 ha,
połoŜona w obrębie geod. Seroczyn
Kolonia księga wieczysta KW
SI1P/00020086/0
Nieruchomość połoŜona jest w
granicach
obszaru
objętego
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. Teren rolny
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 2.700,00 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
2.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działki
nr 202, i 138/202
o powierzchni 0,2206 ha , połoŜona
w obrębie geod. Seroczyn Kolonia
księga
wieczysta
KW
SI1P/00020086 /0.
Nieruchomość połoŜona jest w
granicach
obszaru
objętego
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. Teren rolny
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 2.900,00 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić
mniej niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
3.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 143
o
powierzchni 0,30 ha , połoŜona w
obrębie geod. Kiezie, gmina Sterdyń
księga wieczysta KW 18597

Nieruchomość
połoŜona
jest
w granicach obszaru objętego
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. 0,03 ha zabudowa letniskowa symbol
ML, 0,27 ha teren pełniący funkcję
korytarza ekologicznego
o symbolu
RE.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Parku
Krajobrazowego oraz w granicach
Obszaru Chronionego Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 6.200,00 zł + VAT
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
4.Nieruchomość
gruntowa
niezabudowana, oznaczona jako
działka nr 144
o powierzchni
0,54 ha połoŜona w obrębie geod.
Kiezie
gmina Sterdyń księga
wieczysta KW 18597
Nieruchomość
połoŜona
jest
w granicach obszaru objętego
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego
gminy Sterdyń, zatwierdzonym
uchwałą Rady Gminy Sterdyń Nr
XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r. 0,27 ha zabudowa letniskowa symbol
ML, 0,27 ha teren pełniący funkcję
korytarza ekologicznego o symbolu
RE.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Parku
Krajobrazowego oraz w granicach
Obszaru Chronionego Natura 2000
Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 25.900,00 zł + VAT
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 23 luty
2015 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
Nr
1122100000020071600000040 w
terminie do dnia 19 lutego 2015 r.
w
wysokości
10%
ceny
wywoławczej.
Za datę wpłacenia wadium uwaŜa
się wpływ wymaganej kwoty na w/w
rachunek.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał zalicza się
poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium pozostałym uczestnikom
zwraca się niezwłocznie
po
zamknięciu przetargu, jednak nie
później niŜ w ciągu trzech dni od
zamknięcia 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,
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
wyszczególnionej w pkt 3 i 4
określonej w wyniku przetargu
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
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
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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,

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierŜawę nieruchomości
będących własnością Gminy Sterdyń
1.Nieruchomość gruntowa rolna,
niezabudowana oznaczona jako
działka nr 451 o powierzchni 0,62 ha,
połoŜona jest w terenach rolnych.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
będąca
wielkością
czynszu
dzierŜawnego wynosi 91,40 zł.
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
2.Nieruchomość gruntowa rolna,
niezabudowana oznaczona jako
działka nr 455/1 o powierzchni 0,09
ha połoŜona jest w terenach rolnych.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
będąca
wielkością
czynszu
dzierŜawnego wynosi 13,80 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1 % ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
3.Nieruchomość gruntowa rolna
niezabudowana oznaczona jako
działka nr 393 o powierzchni 0,17 ha
połoŜona jest w terenach rolnych.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego
Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
będąca
wielkością
czynszu
dzierŜawnego wynosi 16,60 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
4.Nieruchomość gruntowa rolna,
niezabudowana oznaczona jako
działka nr 1235
o powierzchni

0,72 ha połoŜona jest w terenach
rolnych.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
będąca
wielkością
czynszu
dzierŜawnego wynosi 5,70 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
5.Nieruchomość gruntowa rolna,
niezabudowana oznaczona jako działka
nr 1271 o powierzchni 0,42 ha
połoŜona jest w terenach rolnych.
Działka połoŜona jest na terenie
NadbuŜańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Nieruchomość nie jest obciąŜona.
Cena wywoławcza nieruchomości
będąca
wielkością
czynszu
dzierŜawnego wynosi 3,60 zł
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej
niŜ 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
Zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. Gminy
Sterdyń uchwalonym Uchwałą Nr
XIV/75/08 Rady Gminy w Sterdyni z
dnia 19 lutego 2008 r. działki nr ew.
451, 455/1, 393 w Seroczynie połoŜone
są w terenach rolnych nie objętych
ustaleniami planu, a dz.nr 1235, 1271
w Seroczynie połoŜone są w granicach
obszaru i objętego planem na terenie
gruntów wyłączonych z zabudowy.
Przetarg odbędzie się dnia 23 luty
2015 r. o godz.12.00 w Urzędzie
Gminy Sterdyń , ul. Kościuszki 6
pokój nr 5. Przystępujący do
przetargu winni wpłacić wadium w
gotówce na konto PBS Sokołów
Podlaski
o/Sterdyń
Nr
11922100000020071620000040 w
terminie do dnia do 19 lutego 2015 r.
w wysokości:

przed jego rozpoczęciem o czym
niezwłocznie poinformuje w formie
właściwej
dla
ogłoszenia
o przetargu.
- dla nieruchomości 451 opisanej w
punkcie 1 – 10 zł,
- dla nieruchomości 455/1 opisanej w
punkcie 2 – 2 zł,
- dla nieruchomości 393 opisanej w
punkcie 3 – 2 zł,
- dla nieruchomości 1235 opisanej w
punkcie 4 – 1 zł
- dla nieruchomości 1217 opisanej w
punkcie 5 – 0,40 zł.
Za datę wpłacenia wadium uwaŜa się
wpływ wymaganej kwoty na w/w
rachunek.
Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał zalicza się
poczet ceny czynszu dzierŜawnego.
Wadium pozostałym uczestnikom
zwraca się niezwłocznie po
zamknięciu przetargu, jednak nie
późnej niŜ w ciągu trzech dni od
zamknięcia przetargu.
Osoby przytakujące 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 własnego rejestru,
wykazujący
umocowanie
do
reprezentowania danej osoby
prawnej.
Pokrycia
kosztów
związanych z zawarciem umowy
notarialnej dokonuje nabywca,
4) dowód wpłaty wadium.
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 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 przetargu.
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Fundusz Sołecki na 2015
W roku 2014 sołectwa
przeznaczyły środki finansowe na
następujące przedsięwzięcia do
zrealizowania w 2015 roku:
Białobrzegi - zakup energii
elektrycznej do świetlicy wiejskiej,
utrzymanie kosiarek i odśnieŜarki,
zakup materiałów do wykonania
dachu na altankach na placu gminnym
oraz zakup Ŝwiru.
Chądzyń - zakup Ŝwiru, usługa
koparki, zakup przepustu, zakup
sprzętu oraz mundurów bojowych dla
OSP.
Dzięcioły BliŜsze - przebudowa
chodnika w miejscowości Dzięcioły
BliŜsze.
Dzięcioły Dalsze - zakup Ŝwiru,
zakup materiałów do wykonania
mebli kuchennych w świetlicy
wiejskiej, zakup wyposaŜenia do
kuchni w świetlicy wiejskiej.
Dzięcioły - Kolonia - zakup Ŝwiru,
zakup 2 przepustów 30, odmulenie
rowu przy drodze gminnej.
Golanki - zakup Ŝwiru, usługa
koparki.
Grądy - zakup Ŝwiru, praca
równiarki.
Kamieńczyk - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki, zakup sprzętu oraz
materiałów dla OSP, zakup paliwa do
wykaszarki, wykonanie mapy Gminy
Sterdyń na tablicy informacyjnej
sołectwa.
Kiełpiniec - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki,
wynajem
toalety
przenośnej, naprawa elementów małej
architektury w punkcie edukacyjnym,
zakup koszy na śmieci.
Kuczaby - zakup Ŝwiru.
Lebiedzie - oczyszczenie rowu i
poboczy, zakup materiałów dla OSP
Sterdyń, wyłoŜenie rowu płytami
EKO na działce komunalnej, w stronę
do zalewu.
Lebiedzie – Kolonia - zakup Ŝwiru.
Łazów - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki, zakup ławki i kosza na
przystanek autobusowy, wykonanie
monitoringu na placu komunalnym
przy
Zespole
Szkolno
–

Przedszkolnym.
Łazówek - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki, zakup przepustu.
Nowe Mursy - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki, zakup materiałów do
remontu i modernizacji remizo –
świetlicy w Starych Mursach.
Nowy Ratyniec - usługa ładowarki,
zakup materiałów do wykonania
elewacji świetlicy wiejskiej, zakup
nagłośnienia do świetlicy wiejskiej.
Matejki - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki.
Paderewek - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki, wylanie posadzki w garaŜu
remizy w Paderewku, zakup wełny
mineralnej na ocieplenie sufitu w
świetlicy wiejskiej w Paderewku.
Paderewek – Kolonia - usługa
równiarki, zakup Ŝwiru, zakup tablic
informacyjnych
z
nazwą
miejscowości i numerami posesji.
Paulinów - Budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Paulinów,
zakup Ŝwiru, usługa równiarki.
Seroczyn - zakup Ŝwiru, zakup
przepustu, praca koparki, zakup
sprzętu oraz materiałów dla OSP.
Seroczyn – Kolonia - przebudowa
drogi gminnej w miejscowości
Seroczyn Kolonia poprzez wykonanie

asfaltu.
Sewerynówka - zakup terakoty i
materiałów do remontu posadzki w
świetlicy wiejskiej,
ułoŜenie posadzki w świetlicy
wiejskiej.
Stare Mursy - zakup energii
elektrycznej do remizo – świetlicy.
Remont i modernizacja remizo –
świetlicy w Starych Mursach.
Stary Ratyniec – zakup pieca do
centralnego ogrzewania świetlicy
wiejskiej.
Stelągi - wykonanie ogrodzenia
działki komunalnej wokół świetlicy
wiejskiej.
Stelągi - Kolonia - zakup Ŝwiru
Sterdyń - zakup Ŝwiru, praca
równiarki, zakup sadzonek i ziemi na
place komunalne,
wykonanie ścieku korytkowego przy
drodze gminnej na Targowicy, zakup
materiałów dla OSP Sterdyń,
zagospodarowanie terenu na placu
przy Zespole Szkół.
Szwejki - modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Szwejkach
Zaleś - zakup Ŝwiru, usługa
równiarki, zakup znaku z nazwą
miejscowości

INFORMACJA
W dniach od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. rolnicy mogą
składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Odpowiedni wniosek naleŜy złoŜyć do wójta gminy , w zaleŜności od
miejsca połoŜenia gruntów wraz z fakturami VAT lub ich kopiami
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Wysokość limitu ustalona w 2015 r.
wynosi:

81,70 zł x ilość ha uŜytków rolnych
Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany w terminie od
01.04.2015 r. do 30.04.2015 r. przelewem na wskazany we wniosku
rachunek bankowy lub gotówką w kasie urzędu.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3 tut. urzędu w godzinach
pracy tj. od 8 – do 16
Wójt Gminy GraŜyna Sikorska
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Harmonogram odbioru odpadów 2015
Rejon I - Sterdyń, Lebiedzie, Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze, Kolonia Seroczyn, Seroczyn.

Rejon II - Dzięcioły Kolonia, Kuczaby, Nowe Mursy, Stare Mursy, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec, Stelągi,
Kolonia Stelągi, Golanki, Zaleś, Kolonia Lebiedzie, Grądy, Szwejki, Sewerynówka, Paderewek, Kolonia Paderewek,
Łazów, Matejki, Łazówek, Kiełpiniec, Kamieńczyk, Chądzyń, Białobrzegi.

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

