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W niedzielne popołudnie 17 stycznia 2010 r. w
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni odbył się „Przegląd Zespołów Kolędniczych
2010”. Przegląd rozpoczęła kolęda „Cicha Noc” w
wykonaniu AndŜeliki Marczuk i Michała
Pieńkowskiego. Marianna Kobylińska serdecznie
powitała aktorów i ich opiekunów oraz licznie
zgromadzoną publiczność, która nie zawiodła pomimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych (wiatr
powodował powstawanie zasp i drogi były częściowo
nieprzejezdne). 

Marianna Kobylińska nadmieniła, Ŝe celem
przeglądu jest przybliŜenie dawnych obyczajów
i tradycji związanych z okresem Świąt BoŜego
Narodzenia. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał
Marian Zalewski wójt gminy Sterdyń. W przeglądzie
swoje przedstawienia zaprezentowało 7 zespołów:

- „Jasełka” – Zespół „Krasnoludki” z Gminnego
Przedszkola w Sterdyni,

- „Co odmieniło naszą klasę” – szkolne koło CARITAS
z Zespołu Szkół w Sterdyni,

- „Kol ędnicy z Kozą” i „Herody” – Zespół Kolędniczy
„Podlasie”  z miejscowości Wyszonki Błonie,

- „Dziewczynka z Zapałkami” – Zespół „Maluch” ze
Szkoły Podstawowej w Sterdyni

- „Nie było miejsca” – Zespół „Promyk” ze Szkoły
Podstawowej w Łazowie

- „Kol ędnicy” – Zespół ze Szkoły Podstawowej
w Ceranowie

- „Nie było miejsca dla Ciebie” – zespół „Świetliki” ze
świetlicy Zespołu Szkół w Sterdyni.

Przegląd Zespołów Kolędniczych uświetnił
koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej
przy GOKiS pod kierunkiem Jacka Kubickiego oraz
koncert kolęd w wykonaniu młodzieŜy działającej w
kołach zainteresowań przy GOKiS. Na podkreślenie
zasługują scenografie, stroje i wspaniała gra
„artystów”, co potwierdzały gromkie brawa
publiczności. Opiekunowie zespołów otrzymali
dyplomy, a wszyscy występujący słodki upominek w
postaci czekolady. Zapewniono takŜe poczęstunek.
Sponsorami przeglądu był Powiatowy Bank
Spółdzielczy oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kosowie Lackim. Imprezę prowadził Krzysztof
Woźniak.

Podczas przeglądu zostały wręczone dyplomy
i nagrody w konkursie plastycznym „Ozdoba

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW
KOLĘDNICZYCH 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

Panu Zdzisławowi Szustakowi

- Sołtysowi miejscowości Szwejki, 

Pani  Mariannie Kobylińskiej

- Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni,

Pani Mirosławie Wilk

- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach
28 stycznia - 10 lutego 2010 roku.
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choinkowa”, które wręczyli: Marian
Zalewski wójt gminy i Marianna
Kobylińska dyrektor GOKiS.
Konkurs odbył się w czterech
kategoriach wiekowych. W kategorii
przedszkola I miejsce otrzymała
Gabriela Łach-Wierzbicka, II miejsce
Patrycja Danielak, III miejsce
Aleksandra Retko i Karolina
Deniziak z Gminnego Przedszkola w
Sterdyni. WyróŜnienia natomiast
przyznano Julii Kur, Julii Piwko,

Zuzannie Młynarczuk, Adrianowi
Zielińskiemu, Kacprowi
Waszewskiemu. W drugiej kategorii
klasy I-III miejsce I przyznano
Mateuszowi Piwko ze Szkoły
Podstawowej w Łazowie, natomiast
miejsce II otrzymał Przemysław Kur
ze Szkoły Podstawowej w Sterdyni. W
kategorii klasy IV-VI Dorota
Romańczuk otrzymała I miejsce, II
miejsce Natalia Adamczuk i Klaudia
Dąbrowska z Gminnej Biblioteki

1.”Wymiana pokry ć dachowych
azbestowo-centowych„ 

Bezpłatnie ze strony
mieszkańców naszej Gminy,
Wykonawca wyłoniony w drodze
przetargu nieograniczonego
zdemontował, odebrał i zutylizował
łącznie w 2009 r. - 5 576 m2 płyt
falistych azbestowo- cementowych.
o wadze łącznej 68,64 ton. Było to
moŜliwe dzięki pomocy finansowej
pochodzącej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Realizowany program objął 37
osób.

2.Wykonano przebudowę placu
przy budynku po zlewni mleka
w Nowym Ratyńcu.

W ramach przebudowy
wykonano 100 m2  nawierzchni z
kostki brukowej betonowej. W
budynku po zlewni mleka  w

Nowym Ratyńcu:
- wymieniono stolarkę  okienną
i drzwiową;
- wykonano elewację zewnętrzną
budynku;
- wymieniono pokrycie dachowe
(z eternitu na blachę).
WyposaŜono pomieszczenie socjalne
mieszczące się  przy świetlicy
w Nowym Ratyńcu, (zakupiono
komplet mebli kuchennych, kuchenkę
gazową i zlewozmywak).

5.Trwały dalsze prace remontowe
przy sali do ćwiczeń
ogólnosportowych w Szwejkach.

W duŜej sali  wykonano sufit
podwieszany i wymieniono instalację
elektryczną.

6.Jesienią w Sterdyni przy
cmentarzu parafialnym został
wykonany ogólnodostępny punkt
czerpalny wody. 

7.Zakupiono nowe przystanki

autobusowe do miejscowości:
Białobrzegi, Lebiedzie-Golanki
i Łazów.

8.Zakupiono blachę na pokrycie
budynku remizy dla OSP w
Starym Ratyńcu..

9.Trwały dalsze prace remontowe w
świetlicy wiejskiej  w Dzięciołach
Dalszych - wymieniono stolarkę
okienną, wykonano montaŜ tablicy
rozdzielczej oraz zasilania i
sterownia syreny.

10.W świetlicy wiejskiej
w Chądzynie :

- wymieniono stolarkę okienną i
drzwiową,
- wykonano sufit;
- wykonano posadzkę betonową,
- wykonano tynki gipsowe ścian..

GraŜyna Saczuk

Zadania remontowe przeprowadzone w 2009 roku

Publicznej w Sterdyni.
Na dyplomach dla dzieci,

których prace zostały nagrodzone
zostały uwidocznione zdjęcia tych
prac. Dyplomy przygotowała Aneta
Wilk, pracownik Gminnej
Biblioteki Publicznej.
Organizatorami tej wspaniałej
imprezy byli: GOKiS i GBP.

Stanisława Maciak



INFORMACJA 
O REALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W 2009 rok u

1. Budowa sieci kanalizacyjnej do
wsi Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły
Dalsze, Chądzyń, Stelągi,
Golanki.

W związku z brakiem zgody
dwóch właścicieli działek na
przebieg trasy sieci kanalizacji
sanitarnej, konieczności
przeprojektowania i umorzenia
postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia trwały
dalsze prace nad dokumentacją
projektową - ustalenie zgody
właścicieli działek na budowę
przepompowni oraz przebiegu
zmienionych odcinków trasy sieci
kanalizacyjnej. 

2. Urządzenie miejsca rekreacji
i wypoczynku w Białobrzegach.

Trwały dalsze prace nad
opracowaniem dokumentacji, nad
uzyskaniem pozwoleń na budowę
bądź zgłoszenia robót budowlanych.
Nie przystąpiono do realizacji
rzeczowej zadania poniewaŜ
załoŜenia były, Ŝe to zadnie
inwestycyjne realizowane będzie
z udziałem środków Unii
Europejskiej. Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 działania Odnowa
i rozwój wsi został złoŜony w marcu
br. Rozstrzygnięcia dotychczas brak.

3. Rozbudowa remizy straŜackiej
w Mursach. 

Prowadzone są przez
mieszkańców wsi czynem
społecznym  dalsze roboty
budowlane. Wykonano
zaprojektowany budynek, pokrycie
dachowe, wstawiono okna
oraz częściowo wykonano tynki
i wylewki wewnętrzne.

4. Zagospodarowanie terenu przy
Ośrodku Zdrowia w Sterdyni.

Trwały prace nad opracowaniem
dokumentacji technicznej na
zagospodarowanie działki nr 305/2
przy Ośrodku Zdrowia. 

ZałoŜenia są, Ŝe to zadanie
inwestycyjne realizowane będzie
w roku 2010 z udziałem środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
działania Leader w ramach
Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „ Tygiel Doliny Bugu” do
którego Gmina Sterdyń naleŜy. 

5. Termomodernizacja budynku
Ośrodka Zdrowia w Sterdyni.

Trwają prace dotyczące
termomodernizacji budynku Ośrodka
Zdrowia w Sterdyni, polegające na
wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej, ociepleniu ścian
i stropu, malowaniu dachu i kominów
oraz remoncie schodów
zewnętrznych i daszków nad
drzwiami. Zadanie będzie
dofinansowanie przez Wojewódzki

Fundusz ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6.Remont kotłowni w budynku
Ośrodka Zdrowia w Sterdyni

W ramach zadania
przeprowadzono remont kotłowni
(bez wymiany pieców). Wymienione
zostały rurociągi w kotłowni,
wymieniono podgrzewacz wody,
zamontowano układ zdalnego
sterowania do pomiaru temperatury,
przebudowano przyłącze
wodociągowe oraz kanał cieplny
między budynkami starego i nowego
Ośrodka Zdrowia.

7.Remont kotłowni w Urzędzie
Gminy w Sterdyni

Podczas remontu kotłowni
wymieniono rurociągi,. zamontowano
odmulacz, wentylator nadmuchowy z
regulatorem temperatury, termę
elektryczną,

8. Budowa dwóch garaŜy i budynku
gospodarczego na działce nr
305/2 w Sterdyni.

Po wykonaniu dokumentacji
projektowej i uzyskaniu pozwolenia
na budowę.  przeprowadzono
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rozeznanie cenowe na zakup
projektowanych garaŜy i budynku
gospodarczego. Jesienią zostały
zmontowane nowoczesne systemy
garaŜowe. 

9. Przebudowa (modernizacja)
Stacji Uzdatniania Wody
w Łazowie.

W miesiącu listopadzie
zakończono przebudowę
(modernizację ) Stacji Uzdatniania
Wody w Łazowie. Wykonawcą
robót wyłonionym w drodze
przetargu nieograniczonego była
firma BARTOSZ z Białegostoku.
Nadzór nad właściwym przebiegiem
prac prowadził WZMiUW w
Sokołowie Podlaskim. Inwestycja
obejmowała między innymi
rozbiórkę części i przebudowę
pozostałego budynku stacji. Zostały
wybudowane dwa stalowe

nadziemne zbiorniki retencyjne na
wodę, podziemny Ŝelbetowy
odstojnik wód popłucznych oraz
bezodpływowy zbiornik na ścieki
sanitarne. Wykonano montaŜ
nadziemnych obudów studni
głębinowych oraz wymianę
agregatów pompowych i uzbrojenia.
Przebudowano rurociągi
podziemne. Został ogrodzony i
zagospodarowany teren wokół
stacji.

Całkowity koszt zadania to
kwota ponad 1,7 mln zł.
Przedsięwzięcie to było
dofinansowane ze środków
WFOŚiGW w Warszawie.

10. Zakup ciągnika rolniczego
z przyczepą.

Zakupiono uŜywany ciągnik
rolniczy Ursus C330 z 1991 r.  i nową
jednoosiową przyczepę 2,5 tony o
powierzchni ładunkowej 5,9 m3 z
trójstronnym wywrotem,
z przeznaczeniem do utrzymania
terenów komunalnych.

11. Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami do wsi
Seroczyn Kol.

Wykonano dokumentację
techniczną na rozbudowę sieci
wodociągowej z przyłączami we wsi
Seroczyn Kol. Po uzyskaniu

pozwolenia na budowę wykonawca
wyłoniony w drodze przetargu
nieograniczonego zakres prac
zrealizował do końca października.
Przedsięwzięcie to było
dofinansowane ze środków
WFOŚiGW w Warszawie.

12. Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ścieków
w Lebiedziach.

Został złoŜony wniosek o
przyznanie pomocy na ww. zadanie w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich  2007-2013 działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”. Planowany
okres realizacji to 2010 r. jest on
uzaleŜniony od rozstrzygnięcia
konkursu, rozstrzygnięcia którego do
dnia dzisiejszego jeszcze nie ma. 

13.Rozwój działalności kulturalnej,
społecznej i sportowej poprzez
adaptację pomieszczeń świetlicy
wiejskiej i zagospodarowanie
terenu w Seroczynie

W ramach PROW 2007-2013

został złoŜony wniosek o
dofinansowanie zadania. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie i pod
koniec roku została podpisana
stosowna umowa.  Rozpoczęcie
realizacji zadania planuje się na lato
2010 r.

14.Modernizacja drogi w Sterdyni
(za GS’SCH”)

Opracowano dokumentację
techniczną, uzyskano pozwolenie na
budowę. Wykonany zakres robót
obejmował:
a) wymianę istniejącego przepustu na
przepust o średnicy O 50 z rur PEHD,
b) wykonanie podbudowy z kruszywa
łamanego,
c) wyrównanie istniejącej podbudowy
mieszanką mineralno-bitumiczną
asfaltową 
d) wykonanie nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej
asfaltowej o  grubości 4cm
e) regulację pionową pokryw studni
rewizyjnych oraz wyprofilowanie
poboczy.

W wyniku starań Gminy zadanie
zostało dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

15.Budowa drogi w Sterdyni ( przy
cmentarzu)

Opracowano dokumentację
techniczną, uzyskano pozwolenie na
budowę.
Wykonany zakres robót obejmował:
a) wykonanie warstwy odcinającej
z piasku 
b) wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej
z betonu asfaltowego 
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d) wykonanie warstwy ścieralnej
nawierzchni z betonu asfaltowego 
e) profilowanie poboczy pospółką.
W wyniku starań Gminy zadanie
zostało dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa
Mazowieckiego

16.Modernizacja drogi gminnej w
miejscowości Seroczyn
Kolonia

Opracowano projekt
wykonawczy skrócony. Na zadanie
został złoŜony wniosek o udzielenie
dotacji z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Przyznano dotację w wysokości 1
planowanych kosztów (Gmina
wnioskowała o dotację w wysokości
1 części), w związku z powyŜszym
zakres prac został zmniejszony.
Wykonano modernizację na
długości 850 mb.
Zakres robót obejmował:
a) wyrównanie istniejącej
podbudowy pospółką gruboziarnistą
b) wykonanie nawierzchni
wyrównawczej z mieszanek
m i n e r a l n o - b i t u m i c z n y c h
asfaltowych o grubości 4 cm

17.Modernizacja oświetlenia
ulicznego

W ramach realizacji zadania
wymieniono w miejscowości
Seroczyn Kolonia,  Stelągi,  Sterdyń
łącznie 76 kompletów lamp na
lampy energooszczędne.
Dotychczasowo były zamontowane
lampy o mocy 250W a obecnie 70W

18.Budowa oświetlenia ulicznego
w Kiełpińcu

W miesiącu grudniu

zakończono budowę oświetlenia
ulicznego na odcinku 300m w
miejscowości Kiełpiniec. Ustawiono 7
słupów oświetleniowych
i zamontowano 5 opraw wraz
z przewodem oświetleniowym.

19.Modernizacja oświetlenia
ulicznego w Lebiedzie Kol 

RównieŜ w sołectwie Kol.
Lebiedzie zamontowano na odcinku 1
kilometra 6 kompletnych opraw wraz
z przewodami oświetleniowymi.

20. Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Seroczyn. 

W ramach tego zadania Gmina
pozyskała środki finansowe z Unii
Europejskiej w wysokości 85 %
wartości całego zadania. Umowa o
dofinansowanie zostanie podpisana na
początku roku. Zakup pojazdu
specjalistycznego powinien nastąpić
w I półroczu 2010r.

21.Zintegrowana koncepcja rozwoju
turystyki w gminie Sterdyń

Gmina na to zadanie złoŜyła
wniosek o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, ale niestety
dofinansowania na ten projekt nie
otrzymała, w związku z powyŜszym
odstąpiono od jego realizacji.

22.Zakup ciągnikowego pługu do
ośnieŜania. 

W miesiącu grudniu został
zakupiony pług do odśnieŜania do
ciągnika rolniczego C-330M. 

23.Remont przepustu rurowego w
Seroczynie

Na przełomie lipca i sierpnia
został wykonany remont przepustu
rurowego bez piętrzenia wraz
z wykonaniem dwóch studni
chłonnych z kręgów o średnicy 0,8m. i
głębokości do 2 m. Przepust
zlokalizowany jest pod drogą gminną
w połowie miejscowości Seroczyn.

24.Remont ulicy Szerokiej
w Sterdyni

Na przełomie listopada i grudnia
dokonano remontu odcinka ulicy
Szerokiej o długości 50 m. i szerokości
6,5m. poprzez połoŜenie 4cm.
warstwy nawierzchni z mieszanki
mineralno – bitumicznej asfaltowej.
Ponadto wykonano remonty
cząstkowe nawierzchni
w miejscowościach Dzięcioły BliŜsze,
Dzięcioły Dalsze, Lebiedzie, Golanki,
Stelągi i Seroczyn.

25.Wytyczenie i uporządkowanie
drogi w Łazowie

W miesiącach wiosennych
dokonano geodezyjnego wytyczenia
drogi gminnej we wsi Łazów a
następnie  wyrównano drogę oraz
uporządkowano teren po „dzikim”
wysypisku śmieci.

26.Zakupiono Ŝwir na drogi gminne
za kwotę 50.000 zł i opłacono
pracę równiarki na kwot ę
20.000 zł

27.Wykonanie odnowy nawierzchni
jezdni, zatoki parkingowej
i budowy zatoki parkingowej na
drodze kategorii powiatowej nr
3912W, na odcinku Sterdyń –
Stelągi o długości 526 m.

W miesiącach listopadzie
i grudniu została zmodernizowana ul.
T. Kościuszki w Sterdyni na długości
526m wraz z parkingami oraz
wykonano odwodnienie przy
cmentarzu 

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ 5



28.Wykonanie nawierzchni drogi
kategorii powiatowej nr
3907W w Kamieńczyku gm.
Sterdyń na odcinku o długości
326 m.

W miesiącu listopadzie została
zmodernizowana droga w
Kamieńczyku na długości 326m

poprzez połoŜenie warstwy
wyrównawczej  z betonu asfaltowego

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie  na wniosek Gminy
warunkowo umorzył część poŜyczki
na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa
sieci wodociągowej z przyłączami w

miejscowości Lebiedzie Kol.
i Dzięcioły Kol.” w kwocie 73.425 zł
oraz część poŜyczki na zadanie pn.
„Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami dla wsi Sewerynówka”
w kwocie 18.390 zł.

Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich

Mieszkańcy Gminy Sterdyń, Sołtysi, Rady Sołeckie, Zarządy Jednostek OSP

Komunikat
W związku z trudnymi

warunkami atmosferycznymi –
zimowymi  zwracam się z prośbą o
włączenie się do doraźnych
działań, mających na celu
usuwania skutków zimowych.

Działanie gminy w tym
zakresie są niejednokrotnie
wykonywane z opóźnieniem. Dróg
gminnych jest do odśnieŜenia
ponad 50 km. Kolejne odśnieŜania
są wykonywane w coraz
trudniejszych warunkach. W
przypadku pojawienia się
kolejnych wzmoŜonych opadów,
być moŜe koniecznym okaŜe się
udział mieszkańców oraz form
zorganizowanych ( np. OSP) do

działań ręcznego odsnieŜenia lub
sprzętem własnym poszczególnych
mieszkańców, co powinno być
zarejestrowane przez sołtysa.

Gmina musi równieŜ podejmować
działania minitorujące oraz
prowadzące  do łagodzenia skutków
ewentualnego podtopienia, które moŜe
wystąpić w wielu miejscowościach na
terenie naszej gminy w czasie
roztopów. Koszty tych działań są
istotne, ale nie najwaŜniejsze.

Tym komunikatem chcę
powodować aby działania słuŜące
mieszkańcom były szybsze i
sprawniejsze. Prosze równieŜ o
obserwację sąsiadów i stosowania tzw.
pomocy sąsiedzkiej, wzajemnej, aby

nikomu nie wydarzyła się krzywda.
Zapewniam państwa, Ŝe słuzby

gminne i władze gminy są w pełnej
gotowości, aby współreagować na
aktualne negatywne zjawiska.

Jesteśmy w stałym kontakcie ze
słuŜbami ponadgminnymi w/w
sprawach.

Jednocześnie bardzo dziękuje za
dotychczasową pomoc i udział
mieszkańców, sołtysów, radnych i
straŜaków w działaniach usuwania
negatywnych skutków zimy.

Wójt Gminy
Marian Zalewski

Działając na podstawie art. 17
ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach
samorządowych  (Dz. U. Nr 32,
poz. 191 z późn. zm.) informuję,
Ŝe w dniu 19 stycznia  2010 r. na
okres 30 dni w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń pokój nr 5  zostały
wyłoŜone do publicznego wglądu
spisy inwentaryzacyjne dotyczące
nieruchomości niezabudowanych
oznaczonych nr ew. :
- nr ew. 32/1 o pow. 0.0043 ha,
- nr ew. 140/13 o pow. 0.0565 ha,
- nr ew. 10/1 o pow. 0.0086 ha,
- nr ew. 133/17 o pow. 0.0032 ha,

- nr ew. 35/1 o pow. 0.0055 ha,
- nr ew. 41/1 o pow. 0.0076 ha,
- nr ew. 29/4 o pow. 0.0045 ha,
- nr ew. 12/1 o pow. 0.0018 ha,
- nr ew. 36/1 o pow. 0.0054 ha,
- nr ew. 37/1 c pow. 0.0025 ha,
- nr ew. 38/1 o pow. 0.0010 ha,
- nr ew. 30/1 o pow. 0.0050 ha,
- nr ew. 31/1 o pow. 0.0097 ha,
- nr ew. 9/1   o pow.0.0034 ha,
- nr ew. 8/1 o pow. 0.0060 ha,
- nr ew. 23/1 o pow. 0.0201ha, 
- nr ew. 28/2 o pow. 0.0061 ha,
- nr ew. 43/1 o pow. 0.0172 ha,
- nr ew. 39/1 o pow. 0.0010 ha,
- nr ew. 40/1 o pow. 0.0032 ha,

- nr ew. 44/1 o pow. 0.0188 ha,
- nr ew. 29/5 o pow. 0.0044 ha,
- nr ew. 4/5 o pow. 0.0019 ha
połoŜonych w obrębie geodezyjnym
Paulinów, w pasie drogowym drogi
gminnej Nr 390907W.            

Osoby, których interes prawny
dotyczy ustaleń zawartych w spisie
inwentaryzacyjnym mienia, mogą
zgłosić w w/w terminie zastrzeŜenia
do komisji inwentaryzacyjnej. 

Wójt Gminy Czesław
Marian Zalewski

Ogłoszenie
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Rok 2009 w oświacie 
Rok 2009 przyniósł w Oświacie

wiele pozytywnych zmian.
Przeprowadzono znaczące zmiany
w organizacji funkcjonowania
oświaty na terenie naszej gminy.
1) W ramach reorganizacji oświaty

od 1 września 2009 r.:
- do Zespołu Szkół zostało włączone
Gminne Przedszkole w Sterdyni,
znajdujące się w tym samym
budynku. W wyniku tych zmian
połączone zostały kuchnie. Obecnie
w budynku szkoły funkcjonuje jedna
kuchnia, wspólna dla przedszkola
i szkół. 
- zlikwidowany został Gminny
Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Szkół. Obecnie jego
pracownicy prowadzą księgowość
Zespołu Szkół.
- nadzór nad włączonymi w skład
Zespołu placówkami oświatowymi
obecnie sprawuje dyrektor Zespołu
GraŜyna Binduła. 
- lokalizację zmieniła świetlica
socjoterapeutyczna, która rozpoczęła
działalność w funkcjonalnie
urządzonym pomieszczeniu hali
sportowej.

Autorem zastosowanych zmian
był wójt gminy Czesław Marian
Zalewski, natomiast nad
wprowadzeniem ich w Ŝycie
pracowała dyrektor GraŜyna Binduła
przy współudziale osób
uczestniczących w tym procesie.

Pozytywną opinię na temat
reorganizacji wyraziła Komisja
Oświaty i cała Rada Gminy.

Obecnie zarówno nauczyciele,
pracownicy Zespołu Szkół oraz – co
najwaŜniejsze – rodzice, dzieci
i młodzieŜ szkolna pozytywnie
oceniają pracę Zespołu Szkół
w nowej strukturze organizacyjnej
2) Znacząco poprawiły się warunki
lokalowe szkoły,które niewątpliwie
korzystnie wpłynęły na pracę
nauczycieli i uczniów. Odnowione
zostały trzy klasopracownie,
świetlica, sala do korektywy, klatka
schodowa, dzięki czemu
pomieszczenia są czyste i estetycznie
urządzone.

Zakupiony został niezbędny sprzęt
i pomoce naukowe do gabinetu terapii
sensorycznej, a takŜe do gabinetu
logopedii. Uczniowie ze
specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi podczas zajęć
z reedukatorem i logopedą mają
szansę wyrównywać swoje  braki
programowe
3) W roku 2009 osiągnięto znaczące
sukcesy w dziedzinie dydaktycznej,
o czym świadczą wyniki uczniów
z egzaminu gimnazjalnego.
Uzyskaliśmy dobrą średnią punktów
na tle powiatu i województwa.
Średnia powiatu w części
humanistycznej wynosi 31,91, a nasza
szkoła uzyskała 32,63; a w części
matematyczno-przyrodniczej średnia
powiatu 28,38, a nasza szkoła
uzyskała 29,94. Satysfakcjonujące są
teŜ wyniki uczniów uczestniczących
w róŜnego rodzaju konkursach
przedmiotowych. Większość z nich
zakwalifikowała się do etapu
powiatowego.
4) W Gimnazjum urządzono
nowoczesną multimedialną
pracownię j ęzykową
INTERAKTIVE, przeznaczoną do
wspomagania procesów nauczania
języków obcych.

Pracownia wyposaŜona jest
w słuchawki dla uczniów
i nauczyciela z dynamicznym
mikrofonem i wbudowane w biurka
głośniki. System składa się z pulpitu
sterującego dla nauczyciela, układów
elektronicznych oraz stanowisk
przyłączeniowych dla uczniów. Pulpit
zawiera jednostką centralną i
zintegrowany wzmacniacz
stereofoniczny. Wbudowany moduł
Interactive, daje moŜliwość
sterowania funkcjami pracowni za

pomocą komputera. MoŜliwa jest
takŜe rejestracja przebiegu lekcji na
komputerze. 
5) W ramach Rządowego
programu „Radosna szkoła”
złoŜono wniosek i otrzymano dotację
na zakup pomocy dydaktycznych
w Szkole Podstawowej w Sterdyni

oraz w Szkole Podstawowej
w Łazowie. Pomoce te słuŜą
aktywności ruchowej i zabaw
konstrukcyjnych (m.in. są to klocki,
wałki, figury geometryczne,
materace do zabaw ruchowych, tory
przeszkód oraz inne zabawki i gry
dydaktyczne słuŜące do
prawidłowego rozwoju dziecka).

Obecnie miejsca zabaw w szkole są
urządzane w szkołach i wkrótce
uczniowie będą mogli w pełni
korzystać z tych pomocy.
6) DoposaŜono plac zabaw przy
Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Łazowiew  nowe urządzenia(takie
jak zjeŜdŜalnia, karuzela i bujaki).
7) W pierwszym  półroczu 2009 r.
został złoŜony wniosek w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Priorytet VII –
„Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju kapitału ludzkiego”,
działanie 7.2. – „Infrastruktura
słuŜąca edukacji” - na budowę bloku
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Ŝywieniowego przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni Wniosek o
dofinansowanie realizacji projektu
przeszedł pomyślnie etap oceny
formalnej i został przekazany do
oceny  merytorycznej.
Blok Ŝywieniowy to jedna
z większych na terenie gminy
inwestycji. Jego budowa
podyktowana jest potrzebami,
wynikającymi z istniejącej
niedostatecznej bazy lokalowej
szkoły i złego stanu technicznego
kuchni.

W załoŜeniach jest budowa
dwukondygnacyjnego obiektu,
zgodnego z wymogami i

standardami unijnymi. Na parterze
zaprojektowano stołówkę i  kuchnię
wyposaŜoną w nowoczesne
urządzenia, zaplecze kuchenne i pełny
węzeł sanitarny. Na piętrze
przewidziano świetlicę  dla dzieci,
pokój cichej nauki  i łazienki.
8) ZłoŜono wniosek i pozyskano
dofinansowanie w kwocie 270 000 zł
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia                i
kompetencji w regionach, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych, tytuł projektu
„Ku celom poŜądanym wiodą drogi
trudne”. Środki przeznaczone będą
na dodatkowe zajęcia dla uczniów
(m.in. terapeutyczne i
kompensacyjne, rytmiczno –
taneczne, artystyczne), koła
zainteresowań., wyjazdy dla
uczniów. Projekt realizowany będzie
w drugiej połowie 2010 i w 2011
roku.

Anna Kowalska

Na ternie Gminy Sterdyń działa
11 jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w tym 9 typu „S” oraz
dwie jednostki typu „S2”. W
Krajowym Systemie Ratowniczo
Gaśniczym działają dwie jednostki
OSP: Sterdyń i Mursy. 

W roku 2009 OSP z terenu gminy
Sterdyń brały udział w 97 akcjach
ratowniczo- gaśniczych w tym w 65
poŜarach oraz 32 miejscowych
zagroŜeniach.

Zakupiono do pojazdów 3387,2
litrów oleju napędowego oraz
1184,85 litrów etyliny do sprzętu
poŜarniczego (motopomp, pilarek do
drewna, potopomp pływających,
agregatów prądotwórczych itp.).

Dokonano napraw sprzętu
OSP(samochodów poŜarniczych
m.in. w Dzięciołach BliŜszych oraz
motopomp poŜarniczych itp.),
przeprowadzono przeglądy
techniczne pojazdów poŜarniczych.
Zakupiono akumulatory dla OSP
Mursy (samochód Avia) oraz dla
OSP Łazów. Zakupiono
i zamontowano bramę garaŜową
w OSP Łazów.

Zakupiono 16  męskich
mundurów wyjściowych dla
poszczególnych OSP oraz 11

mundurów dla MłodzieŜowej
Dziewczęcej DruŜyny PoŜarniczej
przy OSP Sterdyń za łączną kwotę
9666,80 zł.

Przeszkolono straŜaków
w zakresie:
- marzec- szkolenie podstawowe

straŜaka ratownika- 8 straŜaków (6
OSP Sterdyń, 2 OSP Mursy),

- kwiecień- kurs ratownictwa
medycznego- 1 straŜak (OSP
Mursy),

- październik- kurs aparatów ochrony
dróg oddechowych ODO- 16
straŜaków (5 OSP Mursy, 4 OSP
Sterdyń, 3 OSP Stary Ratyniec, 2
OSP Dzięcioły Dalsze, 2 OSP
Białobrzegi),

- listopad – szkolenie z zakresu
kierowania ruchem drogowym dla
straŜaków OSP- 3 straŜaków (2 OSP
Sterdyń, 1 OSP Mursy),

Dla wszystkich jednostek OSP
z terenu gminy Sterdyń został
przekazany sprzęt specjalistyczny
oraz ubrania specjalne:
- jednostka OSP Dzięcioły BliŜsze

otrzymała motopompę pływającą
oraz 2 prądownice wodne, 

- jednostki OSP: Białobrzegi,
Seroczyn, Łazów, Dzięcioły
Bli Ŝsze, Kamieńczyk, Stary

Ratyniec, Kiełpiniec, Paderewek
otrzymały kaŜda po 4 komplety
ubrania specjalnego,

- jednostka OSP Mursy- 6
kompletów ubrania specjalnego,

- jednostka OSP Sterdyń- 5
kompletów ubrania specjalnego. 

Wartość przekazanego sprzętu
i umundurowania specjalnego
wyniosła około 80 000,00 zł. Kwota
dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego to ok. 65 000,00,
pozostałe  środki - dotacja
otrzymana od Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Mazowieckiego.

Wykonano odremontowanie
straŜnicy w OSP Stary Ratyniec.
Zakres prac obejmował:

- wymianę okien
- docieplenie budynku
- wykonanie elewacji budynku
- pokrycie blachą dachu budynku.

Beata Tomczuk

I N F O R M A C J A O OCHRONIE PRZECIWPOśAROWEJ
NA TERENIE GMINY STERDYŃ ZA ROK 2009
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Na podstawie art.. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
241, z późn. zm1), § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw
wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23
listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji
wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1834) i
rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 24
listopada 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 207,
poz. 1601) podaje się do publicznej
wiadomości informację o
przeprowadzeniu kwalifikacji
wojskowej w 2010 r.

1. W okresie od dnia 8 lutego do dnia 30
kwietnia 2010 r. przeprowadzona
zostanie na terenie    województwa
mazowieckiego kwalifikacja wojskowa
męŜczyzn urodzonych w 1991 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do
kwalifikacji wojskowej w terminie, o
którym mowa w ust. 1, podlegają takŜe
męŜczyźni urodzeni w latach 1986-
1990, którzy nie posiadają     określonej
kategorii zdolności do czynnej słuŜby
wojskowej.

3. Do stawienia się przed powiatowymi
komisjami lekarskimi wzywa się osoby
urodzone w roku 1990, które:
- zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, ze względu na stan
zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej słuŜby wojskowej, jeŜeli okres
tej niezdolności upływa przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- zostały uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, ze względu na stan
zdrowia, za czasowo niezdolne do
czynnej słuŜby wojskowej, jeŜeli okres
tej niezdolności upływa po zakończeniu
kwalifikacji wojskowej i złoŜyły, w
trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wnioski o zmianę kategorii
zdolności do czynnej słuŜby wojskowej
przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
- zostały uznane, ze względu na stan
zdrowia, za niezdolne do czynnej słuŜby

wojskowej i złoŜyły, w trybie art. 28 ust.
4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o
zmianę kategorii zdolności do czynnej
słuŜby wojskowej, jeŜeli nie zostały
przeniesione do rezerwy.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się
kobiety urodzone w latach 1986-1991,
posiadające kwalifikacje przydatne do
czynnej słuŜby wojskowej oraz kobiety
pobierające naukę w celu uzyskania tych
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2009/2010 kończą     naukę
w szkołach medycznych i
weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo będące
studentkami lub absolwentkami tych szkół
lub kierunków, o których mowa   w § 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
maja 2006 r. w sprawie poddania kobiet
obowiązkowi stawienia się do poboru (Dz.
U. Nr 95, poz. 660).

5. Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywa się równieŜ osoby,
które ukończyły 18 lat i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia słuŜby
wojskowej, jeŜeli nie posiadają
określonej zdolności do czynnej słuŜby
wojskowej.

6. Kwalifikację wojskową osób
wymienionych w ust. 1-5, zameldowanych
na pobyt stały lub    czasowy trwający
ponad trzy miesiące, przeprowadzą niŜej
wymienione powiatowe komisje lekarskie:
Lp.Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba
Komisji Czas pracy Komisji
1.Miasto Sokołów Podlaski i Gminy:
Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka,
Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów
Podlaski , SterdyńSokołów Podlaski, 
ul. M. Skłodowskiej Curie 24 A7.04 –
27.04.2010 r.

7. Wójtowie lub burmistrzowie
(prezydenci miast) wzywają osoby do
stawienia się do kwalifikacji wojskowej za
pomocą wezwań.

8. Osoba stawiająca się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) – dowód osobisty lub inny
dokument pozwalający na ustalenie
toŜsamości, dokument potwierdzający
przyczyny niestawiennictwa się do
kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się
do kwalifikacji wojskowej w terminie

określonym w wezwaniu nie było
moŜliwe;
- powiatowej komisji lekarskiej –
dokumentację medyczna, w tym wyniki
badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej;
- wojskowemu komendantowi
uzupełnień – aktualną fotografię- o
wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom
wykształcenia lub pobierania nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.

9. Osoba, która stawała juŜ do
kwalifikacji wojskowej i ubiega się o
zmianę kategorii zdolności do czynnej
słuŜby wojskowej, przedstawia: 
- wójtowi lub burmistrzowi
(prezydentowi miasta) – dowód osobisty
lub inny dokument pozwalający na
ustalenie toŜsamości, dokument
potwierdzający przyczyny
niestawiennictwa się do kwalifikacji
wojskowej, jeśli stawienie się do
kwalifikacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie było
moŜliwe;
- powiatowej komisji lekarskiej –
dokumentację medyczna, w tym wyniki
badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej;
- wojskowemu komendantowi
uzupełnień – wojskowy dokument
osobisty oraz dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobierania
nauki oraz posiadane kwalifikacje
wojskowe.

10. Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wyznacza osobie inny termin
stawienia się do       kwalifikacji
wojskowej niŜ określony w wezwaniu,
jeŜeli osoba ta z waŜnych przyczyn nie
moŜe stawić się w określonym terminie
i zawiadomi o tym Wójta lub burmistrza
(prezydenta miasta) do dnia, w którym
była obowiązana stawić się do
kwalifikacji      wojskowej, oraz
przedstawi dokument potwierdzający
przyczyny niestawienia się. 

11.Osoby podlegające stawieniu się do
kwalifikacji wojskowej, które nie
dopełniły tego obowiązku w określonym
terminie i miejscu, są obowiązane to

OBWIESZCZENIE
Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2010 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji
wojskowej 2010 r.
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uczynić niezwłocznie po ustaleniu
przeszkody.

12. Osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej stawiają się przed wójtem
lub burmistrzem      (prezydentem
miasta), powiatową komisją lekarską
oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, właściwym ze względu na
miejsce ich pobytu stałego. Osoby
zameldowane na pobyt czasowy
trwający ponad trzy miesiące stawiają
się przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta), powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym
komendantem     uzupełnień,
właściwymi ze względu na miejsce tego
pobytu.

13. Osoby podlegające kwalifikacji
wojskowej, które w okresie od dnia
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do
dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce
pobytu stałego lub  pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące,
zgłaszają się do wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta)
właściwego ze względu na ich nowe
miejsce pobytu stałego lub       pobytu
czasowego trwającego ponad trzy
miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) wyznacza im miejsce i termin
stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

14. Osoby podlegające stawieniu się do
kwalifikacji wojskowej, które po
rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na
danym terenie zamierzają  zmienić miejsce
pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają
się do kwalifikacji wojskowej przed
opuszczeniem miejsca dotychczasowego
pobytu. W pozostałych przypadkach
właściwość miejscową ustala się według
przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego.

15. Nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia osoby podlegającej
kwalifikacji       wojskowej od obowiązku
stawienia się w terminie i miejscu
wskazanym w obwieszczeniu.

16.Kto wbrew obowiązkom wynikającym
z ustawy lub przepisów wydanych na jej
podstawie nie stawi się do kwalifikacji
wojskowej przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem      miasta), właściwą komisją
lekarską lub wojskowym komendantem
uzupełnień w określonym terminie i
miejscu albo nie przedstawi dokumentów,
których przedstawienie zostało nakazane
oraz odmawia poddania się badaniom
lekarskim podlega grzywnie albo      karze
ograniczenia wolności zgodnie z art. 224
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej.

17. W razie niestawienia się do
kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej
przyczyny, wójt lub       burmistrz
(prezydent miasta) z urzędu lub na
wniosek przewodniczącego powiatowej
komisji lekarskiej lub wojskowego
komendanta uzupełnień nakłada się na
osobę podlegającą kwalifikacji
wojskowej grzywnę w celu
przymuszenia albo zarządza się
przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej w
trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

18. Do kwalifikacji wojskowej za
pośrednictwem wojskowego komendanta
uzupełnień mogą stawić się osoby
ubiegające się o zmianę kategorii
zdolności do czynnej słuŜby wojskowej
A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety,
do końca roku kalendarzowego, w
którym kończą dwadzieścia cztery lata
Ŝycia, niezaleŜnie od posiadanych
kwalifikacji i wykształcenia, jeŜeli
ukończyli co najmniej osiemnaście lat
Ŝycia.

Wojewoda Mazowiecki
   /-/ Jacek Kozłowski

Otwórz własną firmę dzięki
bezzwrotnej dotacji ze środków Unii
Europejskiej!!!
Projekt jest skierowany do
mieszkańców powiatu
sokołowskiego i obejmuje:
1. Wsparcie szkoleniowo- doradcze.
2. Bezzwrotną dotacje inwestycyjną

w wysokości do 40.000 zł.
3. Wsparcie pomostowe

podstawowe w wysokości 1200
zł miesięcznie, przez okres 6
miesięcy.

4. PrzedłuŜone wsparcie pomostowe
w wysokości 1200 zł przez
kolejne 6 miesięcy.
Wsparciem obejmiemy 20

mieszkańców powiatu
sokołowskiego, którzy chcą załoŜyć
działalność gospodarczą (z
wyłączeniem osób prowadzących
działalność gospodarczą w okresie 1
roku przed przystąpieniem do
projektu) w szczególności: osoby
uczące się i kształcące, osoby
bezrobotne, rolnicy i domownicy,

Otwórz własną firmę

osoby powyŜej 45 roku Ŝycia, osoby 
z terenów wiejskich. 

Wypełnione dokumenty
rekrutacyjne naleŜy złoŜyć
w terminie od 25 stycznia do 6 lutego
2010 r. 

Wszelkie informację dotyczące
rekrutacji /regulamin, formularze
zgłoszeniowe/ są zamieszczone na
stronie internetowej www.acze.pl

Kierownik Projektu
Andrzej Czerkas
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