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Teren rekreacyjny w Łazowie 

Zakończyły się prace mające na celu wzrost liczby
osób odwiedzających miejscowość Łazów poprzez
innowacyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

W numerze m.in.:

W pierwszej połowie września dobiegły końca prace
budowlane przy realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w Grądach”
o szerokości 5 m i długości 645 mb.

Wielki sukces naszych straŜaków

W dniu 13 września 2014 roku na stadionie
miejskim w Kozienicach zostały rozegrane V
Wojewódzkie Zawody Sportowo - PoŜarnicze
Województwa Mazowieckiego. I miejsce zajęła na nich
druŜyna kobieca OSP Mursy.

Arty ści kontra „SIÓDEMKI”

W dniu 21 września 2014 r. na stadionie sportowym
w Sterdyni odbył się mecz piłki noŜnej, w którym
reprezentacja Siódemek Piłkarskich Powiatu
Sokołowskiego zmierzyła się z druŜyną  Artystów
Polskich.
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 25września 2014 r. o godz. 9.00 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się
XXXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wyniosła 86,6%.

Na obrady sesji zaproszone zostałyprzedstawicielki
jednostki OSP Mursy, które 13 września br. brały udział
w V Wojewódzkich Zawodach Sportowo-PoŜarniczych
w Kozienicach. W trakcie obrad Wójt Gminy Sterdyń i
Przewodniczący Rady GminySterdyń w imieniu
własnym i wszystkich osób przybyłych na sesję
pogratulowali  zwycięstwa, wręczyli dyplomy
gratulacyjne oraz kwiaty. Najmłodsi reprezentanci
jednostki zostali obdarowani pluszakami. W nagrodę za
bardzo dobry wynik Wójt Gminy obiecał straŜakom z
OSP Mursy sfinansowanie wykonania  drogi asfaltowej
przed budynkiem remizy w Mursach Starych.

W dalszej części obrad Wójt Gminy poinformował,
Ŝe wszyscy sołtysi z terenu gminy Sterdyń otrzymali
harmonogramy spotkań wiejskich, które będą się
odbywać w kolejne niedziele września i października br.
Przypomniał równieŜ o upływającym terminie składania
wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego.
W trakcie obrad Rada Gminy przyjęła uchwały:
- w sprawie zmian w Statucie Związku

Mi ędzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich w Węgrowie- zmiany spowodowane są
głównie rezygnacją 2 gmin z przynaleŜenia do związku
oraz dołączenia na ich miejsce 2 kolejnych gminy. 

- w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2015”-celem Programu
jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Sterdyń
a podmiotami Programu. 

- w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sterdyni- zmiany związane są
z dostosowaniem zapisów Statutu z przepisami
obowiązującego prawa.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2014- 2030-
zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu
zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe- Moja przyszłość”.

- w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy
Sterdyń na rok 2014

W planie dochodów dokonuje się następujących
zmian:
- zmienia się paragraf finansowania zadania

„Zagospodarowanie turystyczne terenu w Ratyńcu…”;
- zwiększa się plan z tytułu podatku od czynności

cywilnoprawnych o 742 zł;
- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budŜetu

państwa na zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r. o 69.258 zł;

- wprowadza się do planu zadanie bieŜące pn.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-
Moja przyszłość” do realizacji w roku szkolnym 2014-
2015 w kwocie 49.020 zł, w tym w 2014 r. 22.960 zł.

Plan dochodów zwiększa się o 92.960 zł.
W planie wydatków dokonuje się następujących

zmian:
- zwiększa się plan wydatków na zadanie pn „Przebudowa

drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły BliŜsze” o
kwotę 70.000 zł;

- zmienia się klasyfikację wprowadzoną do planu środków
w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
specjalistycznego z wyposaŜeniem dla Komendy
Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Sokołowie Podlaskim
z Komendy Powiatowej PSP na Komendy Wojewódzkie
PSP;

- wprowadza się wydatki na zadanie „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.
Przewidziane wydatki w 2014 r. w Szkole Podstawowej w
Sterdyni 11.480 zł i Gimnazjum w Sterdyni 11.480 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 92.960 zł

  Agata Łagoda

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Sterdyń zaprasza mieszkańców

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
w sprawie nadania statutu sołectwu
w Gminie Sterdyń: 

Białobrzegi, Chądzyń, Dzięcioły Bli Ŝsze,
Dzięcioły Dalsze, Dzięcioły Kolonia, Golanki,
Gr ądy, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Kuczaby,
Lebiedzie, Lebiedzie Kolonia, Łazów, Łazówek,
Matejki, Nowe Mursy, Stare Mursy, Paderewek,
Paderewek Kolonia, Paulinów, Nowy Ratyniec,
Stary Ratyniec, Seroczyn, Seroczyn Kolonia,
Sewerynówka, Stelągi, Stelągi Kolonia, Sterdyń,
Szwejki, Zaleś.

Konsultacje prowadzone będą w okresie  od dnia
23 września 2014 r. do dnia 22 października
2014 r.

Projekt statutu jest dostępny na stronie
internetowej www.sterdyn.com.pl (w zakładce bip –
urzędowa tablica ogłoszeń),  w Urzędzie Gminy
Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6 oraz u sołtysa wsi. 

Opinie i uwagi moŜna składać na wyznaczonym
do tego formularzu.

Wypełniony formularz naleŜy przesłać na adres
Urzędu Gminy Sterdyń, ul. T.Kościuszki 6, 08-320
Sterdyń lub złoŜyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Sterdyń 
Czesław Marian Zalewski



Wybory samorządowe odbędą się
16 listopada br. Mieszkańcy gminy
Sterdyń będą wybierać wójta oraz
radnych do gminy, powiatu
i województwa.

W wyborach samorządowych
województwo mazowieckie jest
podzielone na 7 okręgów wyborczych,
w których do obsadzenia jest 51 mandatów.

Na radnych do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego mieszkańcy Gminy Sterdyń głosują
w okręgu nr 6, razem z mieszkańcami powiatów:
garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego,
ostrołęckiego, ostrowskiego, siedleckiego, węgrowskiego,
wyszkowskiego oraz miasta Ostrołęka i Siedlce. W naszym
okręgu wybieramy 9 radnych do Sejmiku. Podziału
mandatów dokonuje się na podstawie liczby głosów,
uzyskanych przez komitet wyborczy. Im więcej głosów
uzyska komitet wyborczy, tym więcej kandydatów z tego
komitetu otrzyma mandat radnego.

Podobna zasada podziału mandatów obowiązuje
w wyborach do rady powiatu. Powiat sokołowski jest
podzielony na 4 okręgi wyborcze. Miasto Sokołów
Podlaski to okręg nr 1. Okręg nr 2 to gmina Bielany
i Sokołów Podlaski, okręg nr 3 to gmina Sterdyń, Ceranów
oraz miasto i gmina Kosów Lacki a gminy: Jabłonna
Lacka, Repki i Sabnie są w okręgu nr 4. 

Do Rady Powiatu wybieramy 17 radnych.
Mieszkańcy Gminy Sterdyń, w okręgu nr 3 wybierają 4
radnych. Zasady podziału mandatów są identyczne, jak
w przypadku wyborów do sejmiku wojewódzkiego.

W tym roku wyborcy będą głosować na radnych Rady
Gminy Sterdyń w 15 okręgach jednomandatowych.
Oznacza to, Ŝe mandat radnego otrzyma ten kandydat,
który uzyska największą liczbę głosów w okręgu, bez
względu na to, ile głosów otrzyma komitet wyborczy,
który go zgłosił.

Na terenie Gminy Sterdyń będziemy głosować w 5
lokalach wyborczych, w których wyborca otrzyma 4 karty
do głosowania na:
1) radnego do Sejmiku Samorządowego Województwa

Mazowieckiego,
2) radnego do Rady Powiatu Sokołowskiego,
3) radnego do Rady Gminy Sterdyń
4) wójtaGminy Sterdyń.

JeŜeli 16 listopada Ŝaden z kandydatów na wójta nie
otrzyma wymaganej większości głosów, to druga tura
wyborów na wójta odbędzie się 30 listopada br. 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJE

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach
obwodowej komisji wyborczej, naleŜy zwrócić się
bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych
uczestniczących w wyborach.

Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych

komitetów utworzonych w związku
z wyborami samorządowymi oraz ich
adresy dostępne są na stronach
internetowych Państwowej Komisji

Wyborczej oraz poszczególnych
komisarzy wyborczych po upływie

terminu na zawiadamianie o utworzeniu
komitetów wyborczych, tj. po dniu 8
września 2014 r.

MoŜna być członkiem tylko jednej
komisji wyborczej. Nie mogą być

członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy
wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz męŜowie
zaufania.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach
samorządowych powołują spośród wyborców gminne
komisje wyborcze, najpóźniej w dniu 27 października
2014 r. Natomiast zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych przyjmują wójtowie
działający w ramach zapewniania gminnej komisji
wyborczej obsługi administracyjnej.

Pełnomocnik wyborczy lub upowaŜniona przez
niego osoba moŜe zgłosić tylko po jednym kandydacie do
kaŜdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu
wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona
przez niego lista kandydatów na radnych lub
zarejestrowany został kandydat na wójta w danej gminie.

Termin zgłaszania przez pełnomocników
wyborczych lub upowaŜnione przez nich osoby
kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. 

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej
komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby,
której ma dotyczyć.

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się
od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez
pełnomocników wyborczych lub upowaŜnione przez nich
osoby oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród
pracowników samorządowych gminy lub gminnych
jednostek organizacyjnych. W przypadku zgłoszenia do
składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów
przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład
komisji ustala się w drodze publicznego losowania
przeprowadzonego przez wójta.

JeŜeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest
mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu
liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje
wójt spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców
tej gminy.

Kandydatami na członków obwodowych komisji
wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników
wyborczych lub upowaŜnione przez nich osoby mogą być
tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej
gminy.

Kandydatem do składu obwodowej komisji
wyborczej moŜe być osoba, która stale zamieszkuje na

Informacje ogólne dotyczące wyborów samorządowych c.d.
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Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ W ŁAZOWIE

Zakończyły się prace mające na
celu wzrost liczby osób
odwiedzających miejscowość Łazów
poprzez innowacyjne
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej. 

Działka znajdująca się
w sąsiedztwie Zespołu Szkolno-
przedszkolnego została ogrodzona
z trzech stron i wyposaŜona w ławki
parkowe – 6 szt., kosze parkowe –
4 szt., stojaki na rowery- 2 szt.,
urządzenia siłowni zewnętrznej –
6 kpl., latarnie solarne – 2 szt.,
urządzenie zabawowo-sportowe dla
dzieci - 1 zestaw, betonowy stół do
tenisa – 1 szt. , tablicę informacyjną –
1 szt.. Obudowana została takŜe
studnia. Wykonano nawierzchnie

z kostki brukowej i z trawy
syntetycznej: nawierzchnie z kostki
brukowej o gr 6 cm  – 180,42 m2,
nawierzchnie z kostki brukowej o gr.
8 cm  – 298,08 m2, nawierzchnie
z trawy syntetycznej - 108 m2.

Posadzono róŜnorodną roślinność.
Całkowita wartość to kwota

zł 205.074,28, w tym środki Unii
Europejskiej 127.860 zł.

Urszula Woźniak
Paweł Pędzich
Milena Krasowska
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obszarze gminy właściwej dla tej komisji i posiada prawo
wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym

orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem

Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym

orzeczeniem sądu.
Ponadto naleŜy zauwaŜyć, Ŝe:

- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie
gwarantuje, Ŝe dana osoba zostanie powołana w skład

komisji, poniewaŜ, tak jak wskazano wyŜej, w przypadku
zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów
niŜ ustawowo przewidywana, konieczne będzie
przeprowadzenie losowania ich składu,

- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiąŜą w Ŝaden sposób
kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej
komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów
popierających określoną listę kandydatów na radnych.

Opracowała: Renata Piwko
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Czesław Marian Zalewski
Wójt Gminy Sterdyń
1998-2014

PODZIĘKOWANIE

Dobiega końca kadencja samorządowa 2010-2014. Moja praca na stanowisku Wójta Gminy przypadła na
przełom stulecia, tysiąclecia i pontyfikatu PapieŜa Polaka, z którym miałem zaszczyt spotkać się i rozmawiać
osobiście. 

Od początku tej kadencji zapowiadałem swoje przejście na emeryturę. 
Składam słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy za współpracę ze mną przez 16 lat. Dziękuję za

słowa podziękowań i konstruktywnej krytyki, za zgłaszane uwagi, za wskazywanie kierunków pracy samorządu
gminy. 

Dziękuję za wyniki wyborcze w aktach wyborczych do poszczególnych kadencji. Wyniki te były dla mnie
satysfakcją, ale przede wszystkim były wielkim zobowiązaniem.

Pracę swoją na stanowisku Wójta Gminy starałem się wykonywać dobrze. Ocena mojej pracy naleŜy jednak do
Państwa – mieszkańców tej gminy. 

W czasie mojej pracy Gmina Sterdyń uzyskała wiele wyróŜnień, wiele dobrych ocen w skali powiatu,
województwa i w niektórych przypadkach nawet ogólnopolskich - za dobrą realizację zadań rozwojowych.

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy powodowali tę wysoką jakość pracy. 
Dziękuję Radom Sołeckim, sołtysom i Radnym Gminy poszczególnych kadencji. Dziękuję pracownikom

Urzędu Gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy  i nauczycielom. 
Dziekuję członkom wszystkich form zorganizowanych działających na terenie Gminy Sterdyń, tj.

stowarzyszeniom, parafiom i księŜom, straŜakom z Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 
Dziękuję za współpracę podmiotom gospodarczym, spółdzielczym i prywatnym.
śyczę mieszkańcom trafnego wyboru w wyborach samorządowych 2014. 
A nowowybranemu samorządowi podejmowania efektywnych decyzji prowadzących do nowoczesnego

funkcjonowania Gminy.

Z powaŜaniem
Wójt Gminy Sterdyń 

Czesław Marian Zalewski

Przebudowa drogi gminnej w Grądach
W pierwszej połowie września

dobiegły końca prace budowlane przy
realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą: "Przebudowa drogi gminnej
w Grądach”.

Zadanie swoim zakresem
obejmowało wykonanie nawierzchni
jezdni o szerokości 5 m i długości 645
mb poprzez poczwórne
powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni emulsją asfaltową i
grysami. W ramach zadania zostały
równieŜ utwardzone pobocza drogi
oraz oczyszczony rów na długości 225
mb.

Na przebudowę drogi został
złoŜony wniosek o dotację ze środków

związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych. Wniosek został
rozpatrzony pozytywnie i Gmina
otrzymała dotację w kwocie 86.936, zł.
Całkowity koszt robót budowlanych to
kwota 173.873,51 zł brutto.

Wykonawcą prac budowlanych była
Firma ”FEDRO” Sp. z o. o. wyłoniona
w drodze przetargu nieograniczonego.

Urszula Woźniak
Paweł Pędzich

Milena Krasowska
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Setne wydanie „Naszej Gazety Sterdyniak”
W dniu 19 września 2014 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni odbyło się
spotkanie z okazji wydania  Setnego
Numeru „Naszej Gazety Sterdyniak”.

Organizatorami byli: Redaktor
naczelny czasopisma Marianna
Kobylińska, Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski
oraz Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni. 

Spotkanie  było bardzo dobrą
okazją na podziękowania
dotychczasowym redaktorom
naczelnym gazety oraz stałym
„korespondentom” za współpracę.
Podczas uroczystości wręczone
zostały im statuetki  i upominki. 

Gościem specjalnym był redaktor
naczelny Tygodnika Siedleckiego -
Krzysztof Harasimiuk, który
opowiedział o roli i znaczeniu lokalnej
prasy.

Na zakończenie odbył się Koncert
,,Osiecka” w wykonaniu zespołu
wokalnego Voci Cantati
z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Nie zabrakło równieŜ
jubileuszowego tortu i lampki
szampana.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa
dotychczas wydanych numerów
„Naszej Gazety Sterdyniak”
oraz czasopism szkolnych z terenu
powiatu sokołowskiego.

Anna Kowalska

Do dnia 30 września 2014 roku spotkania wiejskie
odbyły się w miejscowościach:
1.Stelągi Kolonia- 11 września 2014 r.
2.Paulinów- 21 września 2014 r.
3.Stelągi 28 września 2014 r.
4.Paderewek, Kol. Paderewek, Sewerynówka-

28 września 2014 r.
5.Szwejki 28 września 2014 r.
6.Stare Mursy i Nowe Mursy – 28 września 2014 r.
7.Lebiedzie, Golanki i Kol. Lebiedzie- 28 września

2014 r. 
Kolejne zaplanowane spotkania wiejskie odbędą się

w miejscowościach:
1. Grądy 5 października 2014 r. o godz. 14:00 w świetlicy

wiejskiej w Grądach;
2. Stary Ratyniec 5 października 2014 r. o godz. 14:00

w remizie OSP w Ratyńcu Starym;
3. Nowy Ratyniec 5 października 2014 r. o godz. 15:30

w świetlicy wiejskiej w Nowym Ratyńcu;
4. Kuczaby 5 października 2014 r. o godz. 16:00

w świetlicy wiejskiej w Kuczabach;
5. Seroczyn 12 października 2014 r. o godz. 14:00

w remizie OSP w Seroczynie;

6. Seroczyn Kolonia 12 października 2014 r. o godz.
14:00 w świetlicy wiejskiej w Seroczynie Kol.;

7. Łazówek 12 października 2014 r. o godz. 16:00
w świetlicy wiejskiej w Łazówku;

8. Sterdyń 12 października 2014 r. o godz. 18:00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni;

9. Dzięcioły Dalsze 19 października 2014 r. o godz. 14:00
w Remizo-świetlicy w Dzięciołach Dalszych;

10.Dzięcioły BliŜsze i Dzięcioły Kolonia 19 października
2014 r. o godz. 16:00 w remizo-świetlicy
w Dzięciołach BliŜszych;

11.Kiełpiniec 19 października 2014 r. o godz. 16:00
w remizo-świetlicy w Kiełpińcu;

12.Białobrzegi 19 października 2014 r. o godz. 18:00
w remizo-świetlicy w Białobrzegach;

13.Kamieńczyk i Matejki 19 października 2014 r. o godz.
18:00 w remizo-świetlicy w Kamieńczyku;

14.Łazów 26 października 2014 r. o godz. 19:30
w remizo-świetlicy w Łazowie;

15.Zaleś 26 października 2014 r. o godz. 16:00
w świetlicy wiejskiej w Zalesiu;

16.Chądzyń 26 października 2014 r. o godz. 18:00
w remizie OSP w Chądzynie.

Renata Piwko

HARMONOGRAM SPOTKAN WIEJSKICH
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I  MIEJSCE  DRUśYNY  OSP  MURSY

W dniu 13 września 2014 roku na
stadionie miejskim w Kozienicach
zostały rozegrane V Wojewódzkie
Zawody Sportowo - PoŜarnicze
Województwa Mazowieckiego, które
zakończyły się wielkim sukcesem
straŜaków z powiatu sokołowskiego. 

W zawodach udział wzięły łącznie
22 druŜyny OSPz województwa
mazowieckiego wyłonione
w zawodach strefowych. Jednostki
podzielone zostały na  dwie grupy,
druŜynę A, czyli druŜyny męskie oraz
grupę C- druŜyny kobiece. Powiat
sokołowski reprezentowała kobieca
jednostka OSP Mursy w składzie:
Beata Tomczuk, Magdalena
Pogorzelska, Natalia Pogorzelska,
Monika Wyszyńska, Beata
Wyszyńska, Klaudia Rybarczyk,
Edyta Romańczuk, Kamila Smolińska,
Magdalena Steć, Marcin Kamont
oraz męska jednostka OSP Szkopy.
Nikola Tomczuk i Jakub Kamont to
najmłodsi członkowie OSP Mursy,
którzy najaktywniej kibicowali swojej
jednostce. Byli oni równieŜ najchętniej
fotografowanymi członkami
zwycięskiej druŜyny.

Piękna pogoda sprawiła, Ŝe na
trybuny przybyło wielu kibiców tych
niezwykle emocjonujących
rozgrywek.

Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: ćwiczenia
bojowe oraz sztafeta 7 x 50 m
z przeszkodami. 

DruŜyny z powiatu sokołowskiego
zaprezentowały niezwykle wysoki
poziom co dało przełoŜenie
w osiągniętych wynikach. Zarówno
OSP Mursy, jak i OSP Szkopy nie
miały sobie równychw klasyfikacji
generalnej. Klasyfikacja generalna dla
sześciunajlepszych druŜyn prezentuje
się następująco:

Grupa C (kobiety)  
1. OSP Mursy (powiat sokołowski)

108,70 pkt. 
2. OSP Rudka (powiat łosicki)

111,02 pkt. 
3. OSP Lelis (powiat ostrołęcki)

111,96 pkt. 
4. OSP Skuły (powiat grodziski)

114,46 pkt. 
5. OSP Gniewoszów (powiat

kozienicki) 120,39 pkt. 
6. OSP Nowa Sucha (powiat

sochaczewski) 124,50 pkt. 

Grupa A (męŜczyźni)
1. OSP Szkopy (powiat sokołowski)

90,46 pkt. 
2. OSP Nowa Wola (powiat

piaseczyński) 94,29 pkt. 
3. OSP Rudka (powiat łosicki) 95,97

pkt. 
4. OSP Słupsk (powiat mławski)

98,38 pkt. 
5. OSP Gąsocin (powiat

ciechanowski) 100,07 pkt. 
6. OSP Falenty (powiat pruszkowski)

107,80 pkt. 
DruŜyna OSP Mursy po raz

pierwszy została mistrzem
województwa mazowieckiego. Swoje
osiągnięcie zawdzięcza cięŜkiej
i długiej pracy, która zaowocowała
zwycięstwem nad pozostałymi
druŜynami. Wielkie podziękowania
naleŜą się opiekunowi druŜyny Panu
Andrzejowi Pogorzelskiemu
oraz osobom, które  pomagały
w przygotowaniach straŜaczek do
zawodów.  

Zwycięskie druŜyny będą
reprezentować województwo
mazowieckie na krajowych zawodach
sportowo poŜarniczych w przyszłym
roku. Gratulujemy i trzymamy kciuki
na zmaganiach krajowych.

Milena Kamińska i Agata Łagoda
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KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów

przyleglych 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 lub
podpisanej umowy z przedsiębiorcą
mającym wpis do rejestru działalności
regulowanej  prowadzonego przez Wójta
Gminy Sterdyń,

  � nieczystości ciekłe naleŜy przekazywać
zgodnie z zawartą umową  z przedsiębiorcą
mającym pozwolenie na prowadzenietego
typu   działalności.

Zwracam takŜe  uwagę na konieczność
właściwego korzystania z dróg gminnych o
nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych
dróg zwłaszcza w okresie wiosennym są
niszczone 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  Czesław Marian Zalewski

Wokół naszego przedszkola
Spotkanie z policjantem

22.09.2014 r. w Gminnym
Przedszkolu w Zespole Szkół w
Sterdyni obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Dzieci od Pani dyrektor GraŜyny
Binduły i wszystkich nauczycieli
otrzymały moc Ŝyczeń i drobne
prezenty. Wszystkie przedszkolaki

bardzo ucieszyły z niespodzianek, a w
szczególności z odblaskowych
uśmiechów, które będą chronić dzieci
przed niebezpieczeństwami na drodze.

Dzięki takiej uroczystości dzieci
poczuły się waŜne i docenione jako
przedszkolaki.

ElŜbieta Ludwiniak

INFORMACJA
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INFORMACJA

Gmina Sterdyń w miesiącu sierpniu 2014 r.
przystąpiła do opracowania koncepcji odwodnienia
terenów wokół cmentarza w Sterdyni w przedłuŜeniu
ulic StraŜackiej i Ogrodowej .

Wykonawca opracowania Firma InŜynieria
Środowiska- Projektowanie mgr inŜ. Wiesław
Abramczuk 03-284 Warszawa.

Termin opracowania koncepcji – 31 października
2014 r.

Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski

INFORMACJA

Informuję, Ŝe zgodnie z Uchwałą Nr XXX/212/14
Rady Gminy Sterdyń z dnia 24 czerwca 2014r.

ogłoszoną  w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r,
poz.7636, od dnia 1 października 2014 r.  zmienia się
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny
z 10,00 zł  na 15,00 zł  od osoby miesięcznie.

Osoby opłacające stawkę 10,00 zł  od osoby
miesięcznie  proszone są o zmianę deklaracji
w terminie do dnia 10.10.2014 r.. Dla osób,  które nie
złoŜą zmienionej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata
zostanie określona w drodze decyzji Wójta.

Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski

ARTYŚCI  kontra  „SIÓDEMKI”

W dniu 21 września 2014 r. na
stadionie sportowym w Sterdyni odbył
się mecz piłki noŜnej, w którym
rywalizowały: druŜyna  Artystów
Polskich oraz Reprezentacja Siódemek
Piłkarskich Powiatu Sokołowskiego,
składająca się z najlepszych
zawodników z całego powiatu,
wyłonionych podczas rozgrywek.

W druŜynie Artystów mogliśmy
oglądać m.in. aktorów: Tomasza
Schimscheinera, Rafała i Marcina
Mroczków, Przemysława
Cypriańskiego oraz piłkarzy
zawodowych – Piotra
Świerczewskiego i Radosława
Majdana. 

Ostatecznie aktorzy przegrali
z wynikiem 3:3. O końcowym
rezultacie zadecydowały rzuty karne.
Bramki aktorów bronił Radosław
Majdan. 

Impreza przyciągnęła tłumy
kibiców, którzy po zakończonym
meczu mogli liczyć na autografy
i wspólne zdjęcie.

TuŜ przed meczem z artystami
oficjalnie zakończono rozgrywki
piłkarskich siódemek w tym sezonie.
Puchar starosty sokołowskiego trafił
do zwycięzców Turnieju, druŜyny
z Sabni.

Drugie miejsce zdobyli GKS
Ceranów, natomiast trzecie - NKS
Białobrzegi. 

Wyłoniono takŜe Króla Strzelców
– Adriana Byczkowskiego
oraz Najlepszego Bramkarza,
czyli Krzysztofa Ładziaka.

O godz. 18.00 odbył się koncert
zespołu „Best” z Sokołowa
Podlaskiego, a następnie  wystąpił
zespoł „Divers” ze Sterdyni.

Anna Kowalska
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Wrzesień w naszym przedszkolu
jest miesiącem, w którym szczególny
nacisk kładziemy na bezpieczeństwo.
Dlatego przedszkolaki miały okazję
spotkać się z panem policjantem.

Dnia 15.09.2014 r. do przedszkola
przybył zaproszony gość – policjant
Posterunku w Sterdyni sierŜ. szt.
Radosław Plichta. Do tej wizyty
dzieci przygotowywały się od kilku
dni na zajęciach na temat zachowania
bezpieczeństwa nie tylko
w przedszkolu i w ogrodzie
przedszkolnym, ale równieŜ w ruchu
drogowym. 

Dzieci bardzo serdecznie powitały
dzielnicowego i z zainteresowaniem
słuchały tego, co mówi. Podczas
spotkania dowiedzieli się jak
bezpiecznie podróŜować
samochodem, bawić się w domu
i w przedszkolu oraz jak reagować
w sytuacji innych zagroŜeń, m.in.
kiedy zauwaŜy się poŜar, itp. Pan
dzielnicowy ostrzegał teŜ przed
osobami nieznajomymi, z którymi
nie wolno rozmawiać

oraz wpuszczać ich do domu. Jak
zwykle szczególnym
zainteresowaniem wśród dzieci
cieszyła się prezentacja wyposaŜenia
policyjnego, niezbędnego podczas
wykonywania pracy. 

Przedszkolaki z duŜym
zainteresowaniem słuchały policjanta
który uczulał ich na zachowanie
szczególnej ostroŜności podczas
przechodzenia przez jezdnię.
Sprawdził równieŜ wiedzę dzieci.
KaŜde z nich wiedziało, Ŝe przez ulicę
przechodzimy po pasach i na
zielonym  świetle.

Uwieńczeniem spotkania była
praktyczna nauka przechodzenia
przez jezdnię pod czujnym okiem
policjanta.  Przedszkolaki czynnie
uczestniczyły w spotkaniu, zadawały
pytania, dzieliły się swoimi
spostrzeŜeniami i doświadczeniami. 

Spotkanie to będzie miało
zapewne wpływ na kreowanie
pozytywnego wizerunku policjanta
i znaczenie jego pracy dla
społeczeństwa. Teraz na pewno Ŝaden

Wokół naszego przedszkola
Spotkanie z policjantem
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przedszkolak nie będzie obawiał się
spotkania z policjantem i będzie
wiedział, Ŝe jest on jego przyjacielem,
który chętnie słuŜy pomocą.

Serdecznie dziękujemy za miłe
i pouczające spotkanie
oraz zapraszamy ponownie.

Beata Deniziak

19.09.2014 r. Gminne Przedszkole
w Zespole Szkół w Sterdyni
odwiedził pracownik NadbuŜańskiego
Parku Krajobrazowego Janusz Kur.

Podczas przeprowadzonych zajęć
nauczył dzieci segregacji śmieci. Po
teoretycznym wprowadzeniu,
wszyscy wspólnie porządkowali teren
wokół przedszkola i plac zabaw.

Dzięki tej formie edukacji
ekologicznej dzieci nauczyły się, jak
naleŜy dbać o nasze naturalne
środowisko i dowiedziały się o
wykorzystywaniu surowców

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Zespole Szkół w Sterdyni
porządkowały swój „mały świat”

wtórnych do produkcji wielu
ciekawych rzeczy. 

Wierzymy, Ŝe prowadzane przez
nas działania proekologiczne wpłyną
pozytywnie na uwraŜliwianie dzieci,
i  w przyszłości będą one
prawdziwymi miłośnikami przyrody
i otaczającego ich świata.

ElŜbieta Ludwiniak


