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sierpień 2016 r.

Gminne DoŜynki w Sterdyni

Afrykański Pomór Świń

W dniu 21 sierpnia odbyły się Gminne DoŜynki
w Sterdyni. Organizatorami imprezy byli: Rada Gminy
Sterdyń, Wójt Gminy Sterdyń, Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Sterdyni.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele
parafialnym w Sterdyni. Następnie korowód doŜynkowy
w asyście Orkiestry Dętej OSP Sterdyń udał się na plac przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie odbyły się dalsze
uroczystości.
W niedzielnych uroczystościach w Sterdyni udział
wzięli przedstawiciele kościoła, władz parlamentarnych
i samorządowych, mieszkańcy gminy Sterdyń oraz powiatu
sokołowskiego.
Starostami tegorocznych doŜynek byli Urszula Turos
i Adam Kobryń.

Podczas Święta Plonów odbył się konkurs na
najpiękniejszy wieniec doŜynkowy. Komisja konkursowa
I miejsce za najpiękniejszy wieniec przyznała sołectwu
Łazów, drugie miejsce sołectwu Seroczyn, natomiast trzecie
sołectwu Kiełpiniec.
Dokończenie na str. 2

W związku z wystąpieniem na obszarze
Województwa Mazowieckiego i sąsiednich
Województw Podlaskiego i Lubelskiego - 16 ognisk
Afrykańskiego Pomoru Świń u trzody chlewnej oraz
107 potwierdzonych zakaŜeń wirusem ASF u dzików
podjęliśmy działania związane ze zwalczaniem ASF:
1. oznakowaliśmy obszar granic gminy ochronny,
a póŜniej zagroŜony tablicami informującymi o
występującym zagroŜeniu;
2. podjęliśmy intensywne działania uświadamiające
społeczeństwo w związku z zagroŜeniem ASF,
szczególnie u producentów trzody chlewnej;
3. pełnione są dyŜury straŜaków jednostek OSP
z terenu Gminy Sterdyń na punkcie dezynfekcyjnym
w Przewozie Nurskim zgodnie z harmonogramem
opracowanym przez Starostwo Powiatowe
w Sokołowie Podlaskim.
Jak rozpoznać, Ŝe świnie mogą być zaraŜone
ASF?
• liczne upadki /równiez u dzików/,
• sinica skóry uszu, brzucha, boków ciała, liczne
wybroczyny na skórze,
• duszność, pienisty wypływ z nosa,
• wypływ z worka spojówkowego,
•biegunka często z domieszka krwi, wymioty,
• niedowład zadu,
• objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek
mięśni i skurczów kloniczno- tonicznych,
• ronienia.
Posiadacz zwierząt , który zauwaŜył objawy
nasuwające podejrzenie choroby zakaŜnej jest
zobowiązany do zgłoszenia faktu do Powiatowego
Lekarza Weterynarii lub właściwego miejscowo
organu samorządu terytorialnego (Wójta).
Jest to obowiązek ustawowy obwarowany sankcją
karną.
Jadwiga Czarnocka
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Gminne DoŜynki w Sterdyni

Pani wójt gminy Sterdyń
GraŜyna Sikorska i przewodniczący
Rady Gminy Sterdyń Kazimierz
Pawluczak powitali przybyłych
gości. Pani wójt podziękowała
rolnikom za ich cięŜką i trudną pracę
oraz za wytrwałość. Przypomniała,
Ŝe DoŜynki to nasza wspaniała
narodowa tradycja, Ŝe jest to jeden
z najpiękniejszych dni w roku
naszego rolnika. Przypomniała teŜ o
kłopotach, jakie w ostatnich
miesiącach dotknęły mieszkańców
gminy
Sterdyń,
wskutek
ubiegłorocznej suszy i zimowych
mrozów.
Podczas
uroczystości
zaprezentowano wieńce doŜynkowe,
które przygotowało 5 sołectw:
Łazów,
Kiełpiniec, Sterdyń,
Białobrzegi i Seroczyn.
Następnie nastąpiło przekazanie
chleba doŜynkowego przez starostę
i starościnę uroczystości na ręce pani
Wójt Gminy Sterdyń, po czym
rozpoczęto ceremonię dzielenia się
chlebem.
Pani Urszula z męŜem
Zbigniewem prowadzi 19-hektarowe
gospodarstwo rolne o kierunku
produkcja mieszana – roślinna,
hoduje teŜ bydło mleczne. To
kobieta, o której mówi się, Ŝe Ŝadnej
pracy się nie boi. Trudy prowadzenia
gospodarstwa łączy z pracą

społeczną na rzecz sołectwa
Białobrzegi, jest teŜ radną gminy
Sterdyń
Pan Adam Kobryń to młody
rolnik. Wspólnie z Ŝoną Małgorzatą
prowadzi w miejscowości Łazów 54hektarowe gospodarstwo rolne
nastawione na produkcję zwierzęcą o
kierunku bydło mleczne. Hoduje
obecnie 77 sztuk bydła, w tym 38
krów mlecznych. Od 20 lat jest
straŜakiem ochotnikiem, obecnie
sprawuje funkcję wiceprezesa –
naczelnika OSP Łazów.
DoŜynkom
towarzyszyły
występy dzieci ze szkół w Sterdyni
i Łazowie oraz XI Konkurs Kapel
Ludowych
i
Zespołów
Folklorystycznych
Mazowsza
i Południowego Podlasia, w którym
wystąpiły; Orkiestra Dęta OSP
Sterdyń, Kapela Ludowa Sterdyniacy
ze Sterdyni, Kapela Szwagry
z Siemiatycz, Jabłoniacy z Jabłonnej
Lackiej, śurawiacy z Bogut Pianek,
Pasieka z Platerowa, Złote Lata
z Sokołowa Podlaskiego, Kapela
Bondarczuki z Wieski oraz Kapela
Mazowszanie z Wołomina, która
w konkursie zajęła I miejsce.
Część artystyczną doŜynek
uświetniły koncerty w wykonaniu
zespołów ENJOY, Akces, Skay s
oraz Divers.
Anna Kowalska
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Wójt Gminy Sterdyń informuje
Wójt Gminy Sterdyń informuje, Ŝe 30 września 2016 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie
środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wniosek złoŜony po tym terminie powoduje utratę przez sołectwo
prawa do skorzystania ze środków funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to publiczne komunalnych, utrzymania czystości
pieniądze, które podlegają takim i porządku oraz urządzeń
samym prawom jak pozostałe środki sanitarnych,
wysypisk
budŜetowe.
Fundusz
jest i unieszkodliwiania
odpadów
wyodrębniany w budŜecie gminy komunalnych,
zaopatrzenia
i przez cały czas pozostaje częścią w energię elektryczną i cieplną
budŜetu.
Wszystkie
wydatki oraz gaz;
z funduszu ponosi gmina, na nią teŜ 3a) działalności w zakresie
wystawiane są faktury i rachunki czy telekomunikacji;
zawierane umowy.
4) lokalnego transportu zbiorowego;
Środki funduszu sołeckiego
5) ochrony zdrowia;
sołectwa mogą przeznaczyć na
6) pomocy społecznej, w tym
realizację przedsięwzięć, które są
ośrodków i zakładów opiekuńczych;
zadaniami własnymi gminy, słuŜą
poprawie
warunków
Ŝycia 6a) wspierania rodziny i systemu
mieszkańców i są zgodne ze strategią pieczy zastępczej;
gminnego
budownictwa
rozwoju gminy. Zgodnie z zapisami 7)
ustawy o samorządzie gminnym do mieszkaniowego;
zadań
własnych
gminy 8) edukacji publicznej;
w szczególności naleŜą sprawy:
9) kultury, w tym bibliotek gminnych

14)
porządku
publicznego
i bezpieczeństwa
obywateli
oraz ochrony przeciwpoŜarowej
i przeciwpowodziowej, w tym
wyposaŜenia i utrzymania gminnego
magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów
i urządzeń uŜyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym
zapewnienia kobietom w ciąŜy
opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei
samorządowej, w tym tworzenia
warunków do działania i rozwoju
jednostek pomocniczych i wdraŜania
programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;

18) promocji gminy;
1) ładu przestrzennego, gospodarki i innych
instytucji
kultury
19) współpracy i działalności na rzecz
nieruchomościami,
ochrony oraz ochrony zabytków i opieki nad
organizacji pozarządowych;
środowiska i przyrody oraz zabytkami;
20) współpracy ze społecznościami
gospodarki wodnej;
10) kultury fizycznej i turystyki,
lokalnymi i regionalnymi innych
2) gminnych dróg, ulic, mostów, w tym terenów rekreacyjnych
państw.
placów oraz organizacji ruchu i urządzeń sportowych;
drogowego;
11) targowisk i hal targowych;
Agata Romaniuk
3) wodociągów i zaopatrzenia 12) zieleni gminnej i zadrzewień;
w wodę, kanalizacji, usuwania
13) cmentarzy gminnych;
i oczyszczania
ścieków

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Chądzyń
Obecnie trwa przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Chądzyń.
Droga zostanie przebudowana na
odcinku 660mb. Nawierzchnia drogi
zostanie wykonana z mieszanki
kruszywa
łamanego
frakcji
0/31,5mm. Zostaną odnowione
pobocza drogi oraz odtworzone
rowy i wymienione przepusty
rurowe pod zjazdami.

Wykonania zadania za kwotę
135.300,00 zł. podjęła się firma:
P.W. WIKRUSZ, Adam Witkowski,
Miedzna. Prace mają zostać
ukończone do końca września.
Marlena Stańczyk

UWAGA
ROLNICY!
Urząd Gminy Sterdyń uprzejmie
informuje, Ŝe istnieje moŜliwość
nieodpłatnego odbioru około 180 Mg
kilkuletniej słomy zalegającej na
placu w bezpośrednim sąsiedztwie
hydrofornii
w
Lebiedziach
i wykorzystania jej jako nawóz
organiczny na gruntach ornych.
Wójt Gminy
/-/ GraŜyna Sikorska
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ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1-9 i art. 79 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w
związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek
AXAN Sp. z o.o. 08-311 Bielany, ul. Słoneczna 5 o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie:
- instalacji stacji paliw wyposaŜonej w dwa
dwukomorowe zbiorniki podziemne, kaŜdy o
pojemności 20m3,
- niezbędnego oprzyrządowania, rurociągów
technologicznych oraz wiaty z dystrybutorami paliw,
- dwóch naziemnych zbiorników do magazynowania
i dystrybucji gazu LPG o pojemności 4850 cm3 kaŜdy,
- budynku pawilonu stacji paliw z częścia
gastronomiczną i handlową o powierzchni zabudowy do
255 m2,
- wiaty nad dystrybutorami o powierzchni zabudowy do
187 m2,
- czterostanowiskowej
bezdotykowej
myjni
samochodowej o powierzchni zabudowy do 90 m2,
- naziemnego zbiornika o pojemności 4850 m3 do
magazynowania gazu LPG, do ogrzewania budynku
stacji,
- szczelnych nawierzchni, w tym wjazdów, parkingu
i placu
manmewrowego
oraz
systemu
lokalnej kanalizacji deszczowej wraz z separatorem
substancji ropopochodnych,
- instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
energetycznych i oświetleniowych,
- oraz urządzaniu na pozostałej powierzchni działek
terenów zielonych
na terenie dz.nr ew. 241/1, 241/2 w Stelągach

Wójt Gminy Sterdyń
zawiadamia, Ŝe:
1) przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko,
2) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację w/w przedsięwzięcia.
3) W dniu 17 maja 2016 roku przystąpił do uzgodnienia
i zaopiniowania „Raportu o oddziaływaniu na
środowisko planowanego przedsięwzięcia”,
4) zamieścił w publicznie dostępnym wykazie wniosek
firmy AXAN Sp.z o.o., 08-311 Bielany, ul. Słoneczna 5
o przedsięwzięciu, które obejmować będzie:
- instalacji stacji paliw wyposaŜonej w dwa
dwukomorowe zbiorniki podziemne, kaŜdy o
pojemności 20 m3,
- niezbędnego
oprzyrządowania,
rurociągów
technologicznych oraz wiaty z dystrybutorami paliw,
- dwóch naziemnych zbiorników do magazynowania i
dystrybucji gazu LPG o pojemności 4850 cm3 kaŜdy,

- budynku pawilonu stacji paliw z częścia gastronomiczną
i handlową o powierzchni zabudowy do 255 m2,
- wiaty nad dystrybutorami o powierzchni zabudowy do
187 m2,
- czterostanowiskowej bezdotykowej myjni samochodowej
o powierzchni zabudowy do 90 m2,
- naziemnego zbiornika o pojemności 4850 m 3 do
magazynowania gazu LPG, do ogrzewania budynku stacji,
- szczelnych nawierzchni, w tym wjazdów, parkingu i placu
manmewrowego oraz systemu lokalnej kanalizacji
deszczowej wraz z separatorem
substancji
ropopochodnych,
- instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
energetycznych i oświetleniowych,
- oraz urządzaniu na pozostałej powierzchni działek
terenów zielonych na dz.nr ew. 241/1, 241/2 w Stelągach.
Organem właściwym:
1. do
wydania
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach dla powyŜszego przedsięwzięcia jest
Wójt Gminy Sterdyń,
2. do dokonania uzgodnień warunków realizacji
przedsięwzięcia/ stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 1 w/w
ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Warszawie
3. do wydania opinii dla planowanego do realizacji
przedsięwzięcia / stosownie do art. 77 ust. 1 pkt 2 i art. 78
ust. 1 pkt 2 jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sokołowie Podlaskim.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia oraz
raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko będzie
wyłoŜony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6, pokój nr 5 w
godzinach 800-1600 w terminie od dnia 15 września 2016
r. do 15 października 2016 r.
Uwagi i wnioski dotyczące złoŜonego „wniosku” oraz
„raportu” moŜna składać w formie pisemnej, ustnej do
protokołu w Urzędzie Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6
pokój nr 5 w godzinach 800-16oo oraz drogą elektroniczną
ug_sterdyn@pro.onet.pl od dnia 19.09.2016 r. do dnia
17.10.2016 r.
Strony, które w podanym wyŜej terminie nie wniosą
uwag i wniosków, tracą moŜliwość ich późniejszego
składania.
O terminie i miejscu rozprawy administracyjnej, na
wypadek jej potrzeby, poinformuję odrębnym
obwieszczeniem.
Wszelkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez
Wójta Gminy Sterdyń w decyzji wydanej po zakończeniu
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Sprawę prowadzi:
Jadwiga Czarnocka
Kier. Ref. Roln. i Gosp. Kom.
Tel. (25) 787 00 04 wew. 107

Wójt Gminy
/-/ GraŜyna Sikorska
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