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Wieści samorządowe
W miesiącu wrześniu br. odbyły
się dwie sesje Rady Gminy Sterdyń.
Pierwsza, nadzwyczajna, odbyła się 9
września o godz. 9:00
Strona 2

Kącik edukacji ekologicznej w Szwejkach dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie dotacji, w kwocie 13.045,00zł.
www.wfosigw.pl

Strona 2
W dniu 11 września 2016 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu
Stulecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sterdyni, które rozpoczęły się mszą
świętą w kościele parafialnym. Następnie poczty sztandarowe, straŜacy,
zaproszeni goście, mieszkańcy na czele z Orkiestrą Dętą OSP Sterdyń udali
się na plac przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni - miejsce
oficjalnych uroczystości.
Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wiele znamienitych osób,
m.in.: Stefan Todorski - Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP, st. bryg. Jarosław Kurek - Mazowiecki
Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej w Warszawie, mł.
bryg. Kazimierz Czerniecki - Dowódca JRG SG SP w Warszawie, st. bryg.
Artur Pietrzak - były Komendant Wojewódzki PSP w Siedlcach, st. bryg.
Roman Malinowski - Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Sokołowie Podlaskim, st. bryg. Tomasz Wilk - Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Sokołowie Podlaskim, bryg.
Sławomir Iwański - Naczelnik Wydziału Operacyjnego PSP w Sokołowie
Podlaskim, st. aspirant Sławomir Trochimiuk - KP PSP w Sokołowie
Podlaskim, Józef Panasz - kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego, Beata Hanusz - Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu, GraŜyna
Sikorska - Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w Sterdyni, jednocześnie Wójt Gminy Sterdyń, Ks. Zbigniew
Rycak proboszcz parafii Sterdyń, Andrzej Pogorzelski - Komendant
Gminny OSP, pracownicy Urzędu Gminy, Radni Gminy Sterdyń,
Kierownicy jednostek organizacyjnych.
Dokończenie na str. 3

Wycieczka do Lublina
18 września 2016 r. odbyła się
wycieczka do Lublina zorganizowana
przez Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej.
Strona 4

Powiatowe Igrzyska
W dniu 27 września 2016 r. nad
zalewem w Sterdyni odbyły się
Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
Szkolnej w biegach przełajowych.
Strona 6

Przebudowa drogi
Z końcem września dobiegły końca
prace budowlane przy realizacji
zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Chądzyń”.
Strona 6
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W miesiącu wrześniu br. odbyły
się dwie sesje Rady Gminy Sterdyń.
Pierwsza, nadzwyczajna, odbyła się 9
września o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej urzędu gminy.
Uczestniczyło w niej 10 radnych.
Powodem
zwołania
przez
przewodniczącego rady gminy sesji
nadzwyczajnej było podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Powiatowi
Sokołowskiemu z przeznaczeniem na
realizację w roku 2017 zadania
inwestycyjnego polegającego na
przebudowie drogi powiatowej na
odcinku Nowa Wieś Kosowska Grądy - Lebiedzie. W budŜecie gminy
zostało przeznaczone na ten cel
275.400 zł.
Druga, zwyczajna, sesja odbyła
się dnia 27 września o godz. 9:00
w sali konferencyjnej urzędu gminy
Sterdyń. W sesji uczestniczyło 13
radnych. W trakcie obrad sesji radni
przyjęli informację o przebiegu
wykonania budŜetu gminy Sterdyń, o
kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za
okres I półrocza 2016 r.
Przedstawione zostały równieŜ
informacje na temat analizy
oświadczeń majątkowych radnych,
przewodniczącego rady gminy, wójta
gminy oraz pracowników urzędu
gminy zobowiązanych do złoŜenia
oświadczeń majątkowych do 30
kwietnia 2016 roku. W trakcie obrad
sesji podjęto równieŜ trzy uchwały.
Pierwsza dotyczy zmiany w uchwale
w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na
rok 2016”. Zmiana wynika z faktu, Ŝe
nie zgłosiła się Ŝadna organizacja
pozarządowa do konkursu na
organizację wypoczynku letniego dla
dzieci, na co w budŜecie zostało
przeznaczone 3.000 zł. W związku
z tym niewykorzystane środki zostaną
przeznaczone na organizację spektakli
teatralnych, wynagrodzenia dla
członków
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych, zakup materiałów,
broszur i środków czystości oraz na
opłacenie badania przez biegłego

osób uzaleŜnionych od alkoholu.
Pozostałe uchwały dotyczyły
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej gminy Sterdyń na lata
2016-2030 oraz zmian w uchwale
budŜetowej gminy Sterdyń na rok
2016.
Zmiany w budŜecie gminy
dotyczą:
Zwiększenia planu z tytułu
zwrotu części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego
w 2015 roku w kwocie 101.289,14
zł.Uzyskany
zwrot
zostanie
przeznaczony na przebudowę ulic
w Sterdyni. Zwiększeniu o 1.000 zł
uległ równieŜ plan z tytułu darowizn
z przeznaczeniem na organizację
doŜynek gminnych.Kwota w całości
zostanie przekazana dla GOKiS.
W
związku
ze
zmianą
w programie
alkoholowym
przesunięciu między paragrafami
uległy środki na ten cel.
W
budŜecie
gminy
wprowadzono zmiany między
działami w Zespole Szkół w Sterdyni,
wynikające ze zmian w zatrudnieniu
w poszczególnych rozdziałach.
W planie wydatków zmniejszono
równieŜ plan na zadania bieŜące
„Utworzenie ścieŜki przyrodniczodydaktycznej w Sterdyni” oraz na
zadanie „Kącik edukacji ekologicznej
w Szwejkach”. Ostateczne nakłady
według zawartych umów na te
zadania
przedstawiają
się
następująco:

- „Kącik edukacji ekologicznej w
Szwejkach” – Kwota ogólna
zadania 17.265,51 zł, w tym
WFOŚiGW 13.045 zł, środki
budŜetu gminy 4.220,51 zł.
- „Utworzenie ścieŜki przyrodniczodydaktycznej w Sterdyni”- kwota
ogólna zadania 57.765,23 zł, w tym
WFOŚiGW 45.494 zł, środki
budŜetu gminy 12.271,23 zł.
Wprowadzone zostały równieŜ
zmiany w ramach Funduszu
Sołeckiego:
- w Kiełpińcu zmniejszono plan na
zakup materiałów do odnowienia
kuchni o 887,60 zł, przeznaczając te
środki na zakup mebli, krzeseł
i wyposaŜenia kuchennego do
świetlicy wiejskiej.
-w
Sterdyni
zrezygnowano
z przedsięwzięcia pn. „Remont
świetlicy wiejskiej w Sterdyni oraz
zakup wyposaŜenia” w kwocie
11.407,98 zł przeznaczając te
środki na zakup wyposaŜenia do
świetlicy wiejskiej w kwocie 4.500
zł, instrumentów muzycznych
w kwocie 5.000 zł oraz zakup
węgla dla OSP Sterdyń w kwocie
1.907,98 zł.
Poza tym zrezygnowano
z remontu
ul.
Targowej
przeznaczając środki w wysokości
1.500 zł na zakup masy asfaltowej na
zimno do remontu nawierzchni na ul.
Szerokiej.
Agata Romaniuk

Kącik edukacji ekologicznej w Szwejkach

W miesiącu wrześniu została
podpisana
umowa
dotacji
z Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na zadanie pn.
„Kącik edukacji ekologicznej
w Szwejkach”.
W
ramach
zadania
zagospodarowano kolejny na terenie
Gminy Sterdyń kącik edukacji
ekologicznej. Kącik został urządzony
za budynkiem świetlicy wiejskiej.
Kącik wyposaŜony jest w terenowe

pomoce edukacyjne tj. poziomą
tablicę edukacyjną, grę edukacyjną
– ptaki leśne, grę edukacyjną leśne puzzle, grę edukacyjną - ptasi
zegar. Wśród istniejących kącików
ekologicznych i punktów edukacji
ekologicznej Szwejki staną się
kolejnym przystankiem w drodze
poznawania
zagadnień
ekologicznych.
Ogólne koszty kwalifikowalne
zadania to kwota 16.035,51 zł.
w tym dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
to kwota 13.045,00 zł.
Marlena Stańczyk
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Jubileusz Stulecia Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sterdyni
dh Marek Wyszyński.
Złoty Medal „ Za zasługi dla
PoŜarnictwa” otrzymali:
Dh Henryk Radomski
Dh Waldemar Drabanek
Dh Antoni Mosiej s. Zdzisława
Dh Andrzej Wojewódzki
Powitania
zaproszonych
Srebrny Medal „ Za zasługi dla
i przybyłych gości oraz otwarcia PoŜarnictwa” otrzymali:
uroczystości
dokonał
Prezes
Dh Julian Pawluczak
jednostki OSP – druh Marek
Dh Kazimierz Krawczyński
Wyszyński.
Dh Jerzy Makowiecki
NajwaŜniejszym
punktem
uroczystości
było
nadanie
i przekazanie jednostce sztandaru,
ufundowanego przez druhów
straŜaków z OSP Sterdyń. Sztandar
poświęcił
kapelan powiatowy
straŜaków.
Ceremoniału wręczenia sztandaru
dokonał Stefan Todorski
Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP .
Podczas uroczystości jednostka
została odznaczona najwyŜszym
odznaczeniem, jakim jest Złoty Znak
Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Złoty Znak Związku OSP RP
nadawany jest za długoletnią aktywną
działalność w Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej.
Z okazji jubileuszu 100-lecia
jednostka
OSP
otrzymała
okolicznościowe listy i Ŝyczenia.
Dowódcą Uroczystości był druh
Paweł Bańkowski ze SG SP
w Warszawie, osobą prowadzącą był
druh Adam Góral.
WaŜnym momentem podczas
uroczystości
było
wręczenie
zasłuŜonym straŜakom medali
i odznaczeń.
W uznaniu szczególnych zasług
dla rozwoju i umacniania Związku
OSP RP Medal honorowy im.
Bolesława Chomicza otrzymał prezes
jednostki
OSP
Sterdyń
–

Dh Zenon Nowak
Dh Roman Telakowiec
Dh Rafał Wyszyński
Dh Andrzej Maliszewski
Brązowy Medal „ Za zasługi dla
PoŜarnictwa” otrzymali:
Dh Kazimierz Pawluczak
Dh Adam Góral
Dh Jan Śmiejkowski
Dh Jarosław Radomski
Dh Adam Kazimierczuk
Dh Wojciech Wilk
Dh Paweł Kozłowski
Dh Artur Zając
Dh Mirosław Steć
Dh Robert Mateusiak
Dh Dh Grzegorz Kierył
Dh Jakub Dec
Odznakę „Wzorowy StraŜak”
otrzymali:
Dh Jerzy Wilk
Dh Hubert CzyŜ
Dh Mariusz Kierył
Dh Bartłomiej Steć
Dh. Anna Kowalska
Dh Krzysztof Kur
Anna Kowalska
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Wycieczka do Lublina
18 września 2016 r. odbyła się
wycieczka do Lublina zorganizowana
przez
Zarząd
Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
z duŜą pomocą pracownika Urzędu
Gminy Sterdyń pani Agaty
Romaniuk.
Uczestniczyło w niej 48 osób. Byli
to:
członkowie
Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej,
pracownicy Urzędu Gminy Sterdyń,
sołtysi, nauczyciele, działacze
społeczni z róŜnych miejscowości.
Program wycieczki przedstawiał
się
następująco:
zwiedzanie
Państwowego
Muzeum
na
Majdanku, które powstało w 1944 r.
i w którego zbiorach znajduje się
wiele przedmiotów i dokumentów
związanych z funkcjonowaniem
obozu koncentracyjnego w Lublinie,
potocznie nazywanego Majdankiem.
Obóz istniał od października 1941 r.
do lipca 1944 r. Pod względem liczby
uwięzionych i bilansu ofiar naleŜał do
największych obozów, jakie Trzecia
Rzesza załoŜyła w Europie w latach
1933 – 1945.
Na
Majdanek
deportowano ok. 150 tys. Więźniów
wielu narodowości, najwięcej śydów,
Polaków i Białorusinów. Z powodu
głodu i chorób, a takŜe w wyniku
rozstrzeliwań i eksterminacji
w komorach gazowych zginęło tutaj
ok. 80 tys. osób.
Pamięci
ofiar
Majdanka
poświęcona jest monumentalna
kompozycja
rzeźbiarskoarchitektoniczna,
której
dominującymi elementami są
Pomnik-Brama
i
Mauzoleum
z prochami pomordowanych.
Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie
Starego
Miasta
w Lublinie. Bardziej szczegółowo
uczestnicy wycieczki poznali:
Zamek z Lubelski – pierwotnie
zbudowany w XII wieku, w XIII
wieku dobudowano do niego
romański donŜon (wieŜę mieszkalnoobronną),
wielokrotnie
przebudowywany, podczas okupacji
niemieckiej mieściło się tam

więzienie, później na takie same cele
Zamek zaadaptowało NKWD, w
połowie lat 50. W XX wieku powstało
tu muzeum.
Bramę Grodzką – brama miejska,
pozostałość pierwszych murowanych
elementów obwarowań grodu,
wybudowanych w 1342 roku, po
zezwoleniu Kazimierza Wielkiego.
Obecny zabytek ma kształt nadany
mu w 1785 roku przez nadwornego
architekta króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego,
Dominika
Merliniego, a jej wygląd jest
wynikiem remontu z XVIII wieku.
Brama Grodzka zwana była takŜe
Bramą śydowską, poniewaŜ była
przejściem pomiędzy Starym
Miastem a dzielnicą Ŝydowską.
Plac Łokietka – centralne miejsce
Lublina, łączące Stare Miasto z
ulicami: Królewską, Krakowskim
Przedmieściem i Lubartowską. Na
jego obrzeŜu stoi Brama Krakowska i
Nowy Ratusz. Plac powstał w 1611 r.
po zasypaniu fos i rozplantowaniu
wałów obronnych. Na pozyskanym w
ten sposób placu utworzyło się
dogodne miejsce targowe, na którym
handlowano głównie zboŜem,
stosując ówczesną miarę – korzec;
plac nazywano wówczas Korce.
Obecna nazwa, nawiązuje do 600lecia nadania Lublinowi praw
miejskich przez króla Władysława
Łokietka w 1317 r.
Kościół dominikanów pw. św.
Stanisława – zbudowany w XIV
wieku, obecny kształt zyskał po
przebudowie w końcu XVI wieku (po
katastrofalnym poŜarze w 1575 r.).
WyposaŜenie w większości z II.
połowy XVIII wieku. Przy Wewnątrz
jednej
z mniejszych
kaplic
(Szaniawskich) znajduje się obraz
przedstawiający poŜar Lublina, który
miał miejsce w 1719 r. W kościele
tym, do momentu kradzieŜy (8/9
lutego 1991 r.), przechowywana była
jedna z największych na świecie
relikwii
KrzyŜa
św.,
najprawdopodobniej znajdująca się
wcześniej kolejno w Jerozolimie,

Konstantynopolu i Kijowie, a która do
Lublina dotarła ok. 1420 r. 21
czerwca 1967 r. papieŜ Paweł VI
nadał kościołowi dominikanów tytuł i
przywileje bazyliki mniejszej.
Zwiedzanie Muzeum w Majdanku
i Starego Miasta w Lublinie
odbywające się pod kierunkiem
przewodnika pana Marka Kasprzyka
zakończyło się w restauracji Ulice
Miasta, gdzie wszyscy zjedli smaczny
obiad.
Wygodnie i bezpiecznie podróŜ
odbywała się autokarem pana Adama
Rozbickiego
z
Sokołowa
Podlaskiego.
Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej gorąco wszystkim
dziękuje za wspólną wycieczkę, a
szczególne
Panu
Piotrowi
Kalinowskiemu za uświetnienie jej
grą na akordeonie.
Mieczysław Szymański
Więcej zdjęć na stronie stowarzyszenia:
https://sites.google.com/site/towmzs/aktu
al/wycieczkadolublina-1
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PROGRAM OPERACYJNY POMOC śYWNOŚCIOWA
Gmina Sterdyń juŜ po raz kolejny
przystąpiła do realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc śywnościowa
2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym. Realizacja
Programu pozwoli udzielić wsparcia
osobom i rodzinom najbardziej
potrzebującym poprzez udzielanie
nieodpłatnie pomocy Ŝywnościowej
bez jakiejkolwiek dyskryminacji oraz
z poszanowaniem godności osób

uprawnionych.
Z pomocy w ramach Programu
mogą skorzystać osoby i rodziny,
które z powodu niskich dochodów
i trudnej sytuacji Ŝyciowej nie mogą
sobie zapewnić odpowiedniego
wyŜywienia. Dochód uprawniający
do otrzymania pomocy wynosi
150% kwoty ustawowego kryterium
uprawniajacego do świadczeń
pomocy społecznej, czyli:
- w przypadku osoby samotnej – 951
zł,

- w przypadku rodziny – 771 zł na
jedną osobę w rodzinie.
Aby skorzystać z pomocy naleŜy
zgłosić się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sterdyni ulica
Wojska Polskiego 17.
Szczegółowe informacje moŜna
uzyskać pod numerami telefonów:
25 7870411; kom.535 428 090
Wiesława Tymińska

PROGRAM PRZESIEWOWYCH BADAŃ ZDROWOTNYCH DLA
MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH
Program skierowany jest do
objętych rolniczym systemem
ubezpieczeń społecznych rolników,
ich domowników, którzy ukończyli
18 lat oraz osób pobierających
emeryturę lub rentę rolniczą.
Badania
są
bezpłatne
i ukierunkowane na wykrywanie
chorób w zakresie:
• układu krąŜenia - tarczycy - schorzeń
w obrębie jamy brzusznej,
• zaburzeń metabolicznych - cukrzycy
- otyłości - niedoboru witaminy D –
boreliozy.
Pacjent będzie miał wykonane
następujące badania:
• wywiad zdrowotny, pomiar ciśnienia
tętniczego, tętna, masy ciała, wzrostu
itp.
• badania laboratoryjne z pobranej
krwi: glukoza , lipidogram, wit D,
borelioza, TSH,
• badanie usg jamy brzusznej i usg
tarczycy,
• test wydolnościowy.
Pacjent po badaniu otrzyma wyniki
badań i wskazania, a w razie
konieczności ma moŜliwość leczenia
w warunkach klinicznych, m.in. w
IMW.
Kompleksowe
badania
przesiewowe na terenie powiatu
siedleckiego odbywać się będą w
Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim

w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26,
który współpracuje w tym zakresie z
Instytutem Medycyny Wsi w
Lublinie.
Miejsce badań: POZ OMEGA
wejście od ulicy Bema. Badania
USG jamy brzusznej i tarczycy
wykonywane będą w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej w Pracowni
USG.

Badania odbywać się będą od 10
października do 18 listopada 2016,
w godz. 8.00 - 14.00. KaŜdego dnia
zostanie przyjętych 20 pacjentów. 21
i 22 listopada będą przyjmowane
osoby, które nie mogły sie zgłosić w
wyznaczonym terminie
Zapisy
na
badania
przyjmowane są w Placówce
Terenowej KRUS w Siedlcach, ul.
Brzeska 39, tel. 25-640-93-17.

Świadczenia rodzinne
Od 1 listopada 2016 roku rozpoczyna się kolejny okres zasiłkowy,
który trwać będzie do 31 października 2017 roku. Warunkiem nabycia
prawa do świadczeń rodzinnych jest spełnienie kryterium dochodowego,
które w nowym okresie zasiłkowym pozostaje nie zmienione i wynosi
674 zł netto w przeliczeniu na 1 osobę w rodzinie, w przypadku gdy
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764 zł.
Ustalając dochód rodziny uprawniający do świadczeń rodzinnych na
nowy okres zasiłkowy opieramy się o dochody z roku 2015. Przeciętny
dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha
przeliczeniowego zgodnie z ogłoszonym w dniu 23 września2016 r.
Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł za
rok 2015 – 1975 zł na rok ( 164,58 zł na 1 m-c) (jest niŜszy od dochodu
ustalonego za rok poprzedni - 2014 o kwotę 531 zł).
Od 1 listopada wzrastają kwoty zasiłków rodzinnych i wynoszą:
- na dziecko w wieku do lat 5 zasiłek będzie wynosił 95 zł,
- na dziecko w wieku powyŜej 5 lat do 18 r. Ŝycia zasiłek będzie wynosił
124 zł,
- na dziecko powyŜej 18 lat do ukończenia 24 r. Ŝycia zasiłek rodzinny
będzie wynosił 135 zł.
Wiesława Tymińska
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Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w biegach przełajowych
W dniu 27 września 2016 r. nad
zalewem w Sterdyni odbyły się
Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
Szkolnej w biegach przełajowych.
Organizatorami byli: Szkolny
Związek Sportowy w Sokołowie
Podaskim, Zespół Szkół w Sterdyni
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Sterdyni.
Udział w Igrzyskach wzięły szkoły
podstawowe, gimnazja oraz szkoły
ponadpodstawowe z terenu powiatu
sokołowskiego.
W
zawodach
wystartowało ponad 300 zawodników.
W poszczególnych kategoriach
wiekowych zwycięzcami zostali:

Szkoły Podstawowe
Dziewczęta klasy V /ur.2005/
1.Jenerałek Gabriela SP 1 Sokołów
2.Kobylińska Wiktoria SP 1 Sokołów
3.Jurczak Emilia SP 1 Sokołów
Dziewczęta klasy VI /ur.2004/
1.Błońska Ewa SP 4 Sokołów
2.Kulikowska Kornelia SP Sterdyń
3.Wyrozębska Gabriela SP 2 Sokołów
Chłopcy klasy V /ur.2005/
1.Rosochacki Piotr SP 4 Sokołów
2.Jurkowski Mateusz SP Kosów L.
3.Kosiorek Wiktor SP 2 Sokołów
Chłopcy klasy VI /ur.2004/
1.Protaziuk Alex SP 1 Sokołów
2.Zalewski Jakub SP Kosów L.
3.Łasek Bartosz SP 4 Sokołów

2.Krystoszyk Maciej PG 2 Sokołów
3.Rosochacki Kacper Gim. Sal.
Chłopcy klasy III /ur.2001/
1.Duch Mikołaj PG 1 Sokołów
2.Duch Jakub PG 1 Sokołów
3.Osial Piotr Gim. Sal.

Szkoły Ponadgimnazjalne
Dziewczęta 1000 m
1.Teluk Klaudia ZS nr 1 Sokołów P.
2.Hardej Maja ZS CKR Sokołów P.
3.Jedlińska JuliaI LO Sokołów P.
Dziewczęta 2000 m
1.Koc WeronikaI LO Sokołów P.
2.Nasiłowska Sylwia ZS nr 1
Sokołów P.
3.Szymańska Anna ZS CKR
Sokołów P.
Chłopcy 1500 m
1.Kurowicki PatrykI LO Sokołów P.
2.Gawryś Damian ZS CKR
Sokołów P.
3.Toczyski Jacek ZS nr 1 Sokołów
P.
Chłopcy 3000 m
1.Zalewski MateuszZS nr 1
Sokołów P..
2.Polak Kamil ZS CKR Sokołów P..
3.Chechłowski Mateusz I LO
Sokołów P.

Na zakończenie pamiątkowe
medale i dyplomy zwycięzcom
wręczyli GraŜyna Binduła – dyrektor
Zespołu Szkół w Sterdyni oraz
Tomasz Rostkowski – zastępca Wójta
Gminy Sterdyń.
Zwycięzcy reprezentować będą
powiat sokołowski na Regionalnych
Igrzyskach MłodzieŜy Szkolnej
w biegach przełajowych w Siedlcach.
Anna Kowalska

Przebudowa drogi gminnej

Gimnazja
Dziewczęta klasy I /ur.2003/
1.Jurczak Marta Gim. Sal.
2.Złotkowska Gabriela Gim. Sal.
3.Mielniczuk Ewelina Gim. Sal.
Dziewczęta klasy II /ur.2002/
1.Trzcińska Anna PG Kosów L.
2.Niemierka Justyna PG 1 Sokołów
3.Bolesta Maja Gim. Sal.
Dziewczęta klasy III /ur.2001/
1.Sawicka Karolina PG 2 Sokołów
2.Skomorucha Magdalena Gim. Sal.
3.Bujalska Angelika PG Bielany
Chłopcy klasy I /ur.2003/
1.Worku Memre Jakub Gim. Sal.
2.KoŜuchowski Piotr Gim. Sal.
3.Czarkowski Mateusz Gim. Sal.
Chłopcy klasy II /ur.2002/
1.Orzeł Jakub PG Kosów L.

Z końcem września dobiegły
końca prace budowlane przy
realizacji zadania inwestycyjnego
pod nazwą: Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Chądzyń”.
Zadanie swoim zakresem
obejmowało
wykonanie
nawierzchni jezdni o szerokości 5 m
i długości 660 mb poprzez
wzmocnieniepodbudowy pospółką
Ŝwirową
stabilizowaną
mechanicznie oraz wykonanie
nawierzchni z mieszanki kruszywa
łamanego frakcji 0-31,5 mm. W

ramach zadania zostały równieŜ
utwardzone obustronnie pobocza
drogi o szerokości 0,75 m oraz
odmulone zostały rowy na długości
1.285 m.
Całkowity
koszt
robót
budowlanych to kwota 135.300,00 zł
brutto.
Wykonawcą prac budowlanych
była Firma P.W. WIKRUSZ Adam
Witkowski 07-106 Miedzna, ul.
Orzeszowska 5 wyłoniona w drodze
zapytania cenowego.
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