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W dniu 28 lipca 2016 r. o godz.
9:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się XVI
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. 

Po przyjęciu proponowanego
porządku obrad Rada Gminy przyjęła
informację o realizacji uchwał Rady
Gminy i działalności Wójta Gminy
Sterdyń za okres między sesjami
Rady Gminy.

W trakcie obrad Rada Gminy
przyjęła uchwały:

- w sprawie wyraŜania zgody na
przystąpienie Gminy do projektu pn.
„Redukcja emisji gazów
cieplarnianych poprzez budowę
odnawialnych źródeł energii na
terenie Gminy Sterdyń i Gminy
Sabnie”- uchwała jest niezbędna
przy realizacji projektu;

- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2016- 2030;

- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2016.

Agata Romaniuk

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
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CZAS NA ZMIANĘ! STAśE I SZKOLENIA DLA MŁODYCH
Masz 15-29 lat, studiujesz/uczysz się zaocznie
lub wieczorowo lub jesteś osobą bezrobotną bądź
niepracującą*

Skorzystaj z doradztwa zawodowego, bezpłatnych
szkoleń zawodowych i płatnego staŜu w atrakcyjnych
zawodach:

pracownik biurowy • monter z uprawnieniami
energetycznymi G1,G2,G3 • opiekun/ka os. Starszych
• inne

PRZYJDŹ: Biuro Projektowe „Czas na zmianę”, czynne
w godz. 8-12, Siedlce, ul. Świętojańska 7, II piętro
(w bramie naprzeciwko Sali Podlasie)

ZADZWO Ń: 507-153-390     507-153-337

NAPISZ: czasnazmiane@los.lublin.pl

czasnazmiane2@los.lublin.pl

ODZIWED Ź: www.los.lublin.pl/czasnazmiane

*Uwaga: Nie musisz być zarejestrowany/a w PUP!

Liczba miejsc ograniczona.

Tytuł projektu: Czas na zmianę!

Realizator: Lubelski Ośrodek Samopomocy

Dofinansowanie projektu z UE: 957 183,13 zł

Projekt realizowany wśród mieszkańców województwa
mazowieckiego, powiat siedlecki, łosicki, sokołowski,
makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski. 

Projekt „Czas na zmianę!” obejmuje:

• Poradnictwo zawodowe 

• Warsztaty kompetencji społecznych

• Warsztaty efektywnego poszukiwania pracy

• Szkolenie zawodowe, stypendium szkoleniowe,
wyŜywienie

• 4-miesięczne staŜe, stypendium staŜowe

• Zwrot kosztów dojazdu

• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą
niepełnosprawną

Zapraszamy kobiety i męŜczyzn. Jesteśmy otwarci na
osoby niepełnosprawne (prosimy o umówienie
spotkania).

W dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Odpowiedni wniosek naleŜy złoŜyć do wójta gminy,
w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów
wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego
2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wysokość limitu ustalona w 2016 r. wynosi :

86,00 zł x ilość ha uŜytków rolnych

Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany

w terminie od 01.10.2016 r. do 31.10.2016 r. przelewem
na wskazany we wniosku rachunek bankowy
lub gotówką w kasie urzędu.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3  tut. urzędu
w godzinach pracy tj. od 8 – do 16

Wójt Gminy

/-/ GraŜyna Sikorska

I N F O R M A C J A



GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POśARNICZE W KAMIE ŃCZYKU

W dniu 10 lipca 2016 r.
w Kamieńczyku gm. Sterdyń odbyły
się Gminne Zawody Sportowo –
PoŜarnicze Jednostek Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z gminy Sterdyń
i gminy Sabnie.

Z terenu gminy Sterdyń udział
wzięło 13 druŜyn OSP w tym
1 kobieca.

Sędzią głównym zawodów był
st. bryg. Tomasz Wilk – Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP
w Sokołowie Podlaskim.

Zawody zostały rozegrane
w dwóch  konkurencjach: ćwiczenie
bojowe i sztafeta poŜarnicza 7 x 50 m
z przeszkodami.

W ćwiczeniu bojowym
najlepszy czas uzyskały jednostki
OSP:

I miejsce Mursy z wynikiem
37,03 pkt.
II miejsce Stary Ratyniec
z wynikiem 38,84 pkt.
III miejsce Chądzyń z wynikiem
40,88 pkt.

W sztafecie poŜarniczej
najlepszy czas uzyskały jednostki
OSP:

I miejsce Mursy z wynikiem
57,30 pkt.
II miejsce Stary Ratyniec
z wynikiem 59,53 pkt.
III miejsce Seroczyn z wynikiem
61,35 pkt.

Klasyfikacja generalna
zawodów (męŜczyźni gmina
Sterdyń):

I miejsce jednostka OSP Mursy z
wynikiem łącznym – 94,33 pkt.
II miejsce jednostka OSP Stary
Ratyniec z wynikiem łącznym –
61,35 pkt.
III miejsce jednostka OSP
Chądzyń z wynikiem łącznym –

102,94 pkt.
Klasyfikacja generalna
zawodów (kategoria kobiety
gmina Sterdyń)

I miejsce OSP Mursy
z wynikiem łącznym – 107,91 pkt.

W zawodach udział wzięły
równieŜ 3 druŜyny młodzieŜowe
z terenu gminy Sterdyń, w tym 2
chłopięce ( Stary Ratyniec i Mursy)
i jedna dziewczęca (Mursy).

Klasyfikacja ogólna (chłopcy):
I miejsce MDP Stary Ratyniec

z wynikiem łącznym – 104,43 pkt.
II miejsce MDP Mursy

z wynikiem łącznym - 104,60 pkt.
Klasyfikacja ogólna

(dziewczęta):
I miejsce Mursy z wynikiem

łącznym – 121,36 pkt.
Pani  GraŜyna Sikorska – Wójt

Gminy Sterdyń wręczyła zwycięzcom
puchary, a pozostałym druŜynom
dyplomy za udział w zawodach.

Anna Kowalska
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „Ocalmy
od zapomnienia”. Jego celem jest zachowanie
dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie
prac konserwatorskich pomnika  księdza Ludwika
Broniszewskiego wpisanego do rejestru zabytków,
znajdującego się na cmentarzu parafialnym
w Sterdyni.

Zakres prac konserwatorskich prowadzonych
przez Jerzego Suchwałko – konserwatora dzieł
sztuki z Sulejówka: wykonanie dokumentacji,
oczyszczenie mechaniczne i chemiczne, odsolenie,
zabieg mykologiczny, hydrofobizacja, uzepełnienie
ubytków i rekonstrukcja zwieńczenia pomnika.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej
stronie naszego stowarzyszenia:
https://sites.google.com/site/towmzs/home

Prezes TMZS - Mieczysław Szymański



50 – lecie PoŜycia MałŜeńskiego w Gminie Sterdyń

Zwyczajem lat ubiegłych równieŜ i
w tym roku Urząd Stanu Cywilnego
w Sterdyni zorganizował uroczyste
spotkanie parom małŜeńskim
świętującym 50 -lecie zawarcia
związku małŜeńskiego. ZasłuŜone pary
uhonorowane zostały medalami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie .
Spotkanie miało miejsce 12 lipca br. w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w
Sterdyni.

Aktu dekoracji 15 parom
małŜeńskim, które mogą się poszczycić
pięćdziesięcioletnim  i dłuŜszym
staŜem małŜeńskim dokonała  Wójt
Gminy – GraŜyna Sikorska w
towarzystwie Z-cy , Wójta Tomasza
Rostkowskiego i Z-cy Kierownika
USC Anny Kowalskiej.

Kierując do Jubilatów wiele
ciepłych słów Wójt podkreśliła, Ŝe ich
długoletnie poŜycie jest wzorem do
naśladowania dla małŜeństw
rozpoczynających wspólną drogę.
Wyraziła słowa uznania dla trudu jaki
trzeba ponieść, aby zmierzyć się z
codziennymi problemami i wytrwać
wspólnie tyle lat. 

     W uroczystości uczestniczyli  ks.
doktor Zbigniew Rycak proboszcz
parafii Sterdyń oraz kierownicy

poszczególnych referatów
i jednostek organizacyjnych. 

Obecni na uroczystości
wysłuchali programu artystycznego
przygotowanego przez uczniów
Zespołu Szkół w Sterdyni. Nie
zabrakło takŜe okolicznościowego
tortu i lampki szampana.

Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze.Niektórym parom
małŜeńskim towarzyszyła tego dnia
rodzina.

Medale prezydenta RP ,,Za
Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie''
otrzymały następujące pary:

1. Gawryś Stanisław i Regina – zam.
Kiełpiniec

2. Ratyński Franciszek i Stanisława -
zam. Nowy Ratyniec

3. Rzeszotek Zygmunt i Krystyna –
zam. Stelągi Kolonia

4. Łagoda Józef i Jadwiga - zam.
Kamieńczyk

5. Ołowski Heronim i Jolanta – zam.
Sterdyń                                

6. Kwiek Tadeusz i ElŜbieta  – zam.
Paulinów

7. Deoniziak Adolf i Alina – zam.
Kiełpiniec                                          
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8. Godlewski Jan i Marianna– zam.
Stare Mursy

9. Kamont Stanisław i Alicja – zam.
Kamieńczyk

10.Wicenciak Kazimierz i Leokadia
– Białobrzegi

11.Złotkowski Witold i Marianna –
zam. Grądy

12.Biernat Zdzisław i Maria  – zam.
Seroczyn – Kolonia

13.Flaziński Zygmunt i Anna  – zam.
Nowy Ratyniec

14.Prokopczuk Eugeniusz i Marianna
– zam. Chądzyń

15.Zdunek Zdzisław i Jadwiga –
zam. Kamieńczyk.

Nagrodzonym Jubilatom
gratulujemy i Ŝyczymy kolejnych
udanych lat w związku małŜeńskim.

Małgorzata Steć

Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Sterdyni

uprzejmie zaprasza

na  Jubileusz 100-lecia działalności
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Sterdyń,

które odbędzie się

dnia 11 września 2016 r. w Sterdyni

Program:

11.30 – Zbiórka StraŜaków na ulicy Lipowej

12.00 – Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym
w Sterdyni

13.00 – Przemarsz na plac przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni

- podniesienie flagi na maszt

- powitanie zaproszonych gości

- przedstawienie historii OSP Sterdyń

- wręczenie sztandaru jednostce OSP Sterdyń

- wręczenie odznaczeń

- wbicie pamiątkowych gwoździ

- wystąpienia gości
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY

Działka nr ew. 177/28
połoŜona w obrębie
geod. Sterdyń
Poduchowna

SI1P/
00015569/

2

0,0894 ha Sterdyń
Podu-

chowna

R IIIa
0,0894 ha 

Teren zabudowy
jednorodzinnej

27.400,00 +
obowiązujący
podatek  VAT

Działka nr ew. 177/27
połoŜona w obrębie
geod. Sterdyń
Poduchowna

SI1P/
00015569/

2

0,0958 ha Sterdyń
Podu-

chowna

R IIIa
0,0958 ha 

Teren zabudowy
jednorodzinnej

28.400,00+

obowiązujący
podatek  VAT 

Działka nr ew. 1225
połoŜona w obrębie
geod. Białobrzegi

SI1P/0002
0086/0

0,76 ha Białobrzegi R V 0,14

R VI 0,62

Teren rolny – grunty
wyłączone z zabudowy

10.000,00

Działka nr ew. 1228
połoŜona w obrębie
geod. Białobrzegi

SI1P/0002
0086/0

0,87 ha Białobrzegi R VI 0,84

R VI z
0,03

Teren rolny – grunty
wyłączone z zabudowy

11.500,00

Działka nr ew. 1221
połoŜona w obrębie
geod. Białobrzegi

SI1P/0002
0086/0

0,18 ha Białobrzegi R VI 0,18 Teren rolny – grunty
wyłączone z zabudowy

2.700,00

Działka nr ew. 1229
połoŜona w obrębie
geod. Białobrzegi

SI1P/0002
0086/0

1,14 ha Białobrzegi R VI 0,92

R VI z
0,22

Teren rolny – grunty
wyłączone z zabudowy

18.300,00

Działka nr ew. 144
połoŜona w obrębie
geod. Kiezie

SI1P/0001
8597

0,54 ha Kiezie R IV 0,50 

Ps V  0,04 

Teren zabudowy
letniskowej na pow.
0,27 ha Tereny rolne

pełniące funkcję
korytarza ekologicznego

na pow. 0,27 ha 

26.100,00 +
obowiązujący
podatek  VAT
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Sterdyń
Osada 

167/4 90 m2 Teren
zabudowy
usługowej

2,00 zł
+

VAT 

180,00 zł
+ VAT

DzierŜawa na
okres od

01.10.2016 r. do
30.09.2019 r.

Nieruchomość zabudowana pawilonem  Pani
Kuć Agnieszki 

DzierŜawa na rzecz właściciela budynku i
dotychczasowego uŜytkownika. 
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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy

Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2
ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia.

Wójt Gminy /-/ GraŜyna Sikorska



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ6

„Sekrety małej pszczółki” - podsumowanie projektu

Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04.
Zespół Redakcyjny: Anna Kowalska - Redaktor Naczelny, Jadwiga Czarnocka, Agata Romaniuk, Teresa Styś.

Materiały do Biuletynu przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy – tel. 025-787-00-04.
Nakład 100 egz. Wszystkie egzemplarze bezpłatne, dostępne na terenie gminy w spółdzielczych 

i prywatnych jednostkach handlowych oraz w Urzędzie Gminy. Skład i opracowanie graficzne - Mieczysław Szymański

ludowej prowadzącej zajęcia,
- zajęcia w pasiece pszczelarskiej,

podczas których dzieci zapoznały się
z pracą pszczelarza i poznały proces
wytwarzania świec z wosku,

- warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci
i rodziców, podczas których rzeźbiarz
Franciszek Teodor Pytel wykonał trzy
ule dla pszczół wolno Ŝyjących
według projektu wyłonionych
w konkursie rodzinnym na projekt ula
z drewna,

- warsztaty kulinarne dla dzieci
i rodziców, podczas których Ewa
Mitowska zaprezentowała wykonanie
pięciu potraw z uŜyciem miodu. W
pracę włączyły się mamy, a nawet
same dzieci. 

- lokalny pszczelarz Mirosław
Sapieja poinformował o tradycjach
pszczelarskich naszego regionu
i innych ciekawostkach z zakresu
pszczelarstwa. Zapewnił uczestnikom
spotkania wykonanie figurek z wosku
pszczelego. Zajęcia te przeprowadził
nieodpłatnie. 

Zorganizowano wycieczkę do
miejscowości Garnek i w lesie
Nadleśnictwa Sokołów Podlaski
zawieszono trzy ule z drewna dla
pszczół wolno Ŝyjących oraz do
prywatnej pasieki Piotra i Anny
Kunickich do Skrzeszewa. Ogłoszono
i przeprowadzono konkursy: 

- rodzinny na projekt ula z drewna
dla pszczół wolnoŜyjacych 

- fotograficzny „Obserwujemy
Ŝycie małej pszczółki”

- „Co powstało z miodu”
Zakupiono rośliny i krzewy

miododajne i na placu szkolnym
utworzono ogród z roślinami
miododajnymi. Odbyło się spotkanie
dzieci z członkami Szkolnego Klubu
Ekologa. Dzieci wspólnie
z członkami Klubu utworzyli ogród
roślin miododajnych. Członkowie
Klubu przeprowadzili zajęcia
edukacyjne dla dzieci. Opracowano,
wydrukowano i rozpropagowano
ulotkę o sposobach ochrony pszczół.
Zakupiono zestaw z drewna
składający się z pięciu tablic

edukacyjnych i utworzono ścieŜkę
edukacyjną. Zakupiono spektakl
teatralny „Przygody małej
pszczółki”. Podsumowanie projektu
odbyło się podczas Pikniku
Rodzinnego. Imprezę zorganizowało
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej z Zespołu Szkół
w Sterdyni. W programie Pikniku nie
zabrakło występów dzieci
uczestniczących w projekcie.
Tematem występów były pszczoły.
Dzieci obejrzały przedstawianie
„Przygody małej pszczółki”
w wykonaniu grupy teatralnej
„Teatrala” z Sokołowa Podlaskiego.
Następnie Witold Kąkol pracownik
MODR wygłosił interesującą
prelekcję na temat pszczelarstwa oraz
zasad stosowania środków ochrony
roślin niezagraŜających Ŝyciu
pszczół. Uczestnicy imprezy mogli
skosztować miodu i napoju z miodem
przy stoisku pszczelarza Mirosława
Sapiei oraz degustować ciasta
z miodem wykonane przez
twórczynię ludową Ewę Mitowską. 

Zaprezentowano, na specjalnie
przygotowanych stoiskach, prace
dzieci wykonane w ramach projektu.
Zorganizowano wystawę 50 zdjęć
Konkursu „Obserwujemy Ŝycie małej
pszczółki” i dokonano otwarcia
ścieŜki edukacyjnej. 

Partnerami projektu byli:
Mirosław Sapieja z Lebiedzi
właściciel prywatnej pasieki, Urząd
Gminy Sterdyń, który zapewnił
promocję projektu oraz Zespół Szkół
w Sterdyni. 

Ponadto w realizację projektu
zaangaŜowały się instytucje:
Nadleśnictwo Sokołów i Mazowiecki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Warszawie Oddział w Siedlcach.

Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej serdecznie
dziękuje partnerom, instytucjom
i wszystkim, którzy zaangaŜowali się
w realizację projektu „Sekrety małej
pszczółki”.

Stanisława Maciak

„Sekrety małej pszczółki” to
projekt dofinansowany przez Fundację
BGK w programie „Na dobry
początek”. Dofinansowanie Fundacji
stanowiło kwotę 6822 zł., a środki
własne Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej 900 zł.. Projekt
realizowało TMZS przy bardzo duŜym
zaangaŜowaniu dyrekcji, nauczycieli
i pracowników Gminnego Przedszkola
i Zespołu Szkół w Sterdyni. Jego
realizacja przebiegała w miesiącach
styczeń – czerwiec 2016 r. Brało
w nim udział 100 dzieci w wieku 3-8
lat (60 z Gminnego Przedszkola i 40 ze
Szkoły Podstawowej w Sterdyni, które
korzystały z popołudniowych zajęć
pozaszkolnych). Celem projektu było
m.in. zapoznanie dzieci z pracą
pszczelarza, poznanie kolejnych
etapów wytwarzania miodu i historii
pszczelarstwa naszego rejonu,
zapoznanie z róŜnymi gatunkami
owadów pszczołowatych
oraz poszerzenie wiadomości na temat
korzyści z działania owadów
pszczołowatych dla człowieka
i środowiska i poznanie wartości
odŜywczych i zdrowotnych miodu.
Celem realizacji projektu zakupiono
projektor multimedialny oraz
edukacyjne tablice, gry, ksiąŜk i filmy.

W miesiącu styczniu
zorganizowano spotkanie
organizacyjne z rodzicami dzieci,
realizatorami i współpartnerami
projektu, na którym zapoznano
z projektem i przydzielono zadania
poszczególnym jego uczestnikom.
Przeprowadzono następujące zajęcia
i warsztaty: 

- warsztaty plastyczne dla dzieci,
podczas których dzieci wykonały
modele uli i pszczół z naturalnych
materiałów według autorskiego
projektu Ewy Mitowskiej, twórczyni


