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11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św Anny w Sterdyni,
w oprawie muzycznej Dętej Orkiestry StraŜackiej oraz chóru parafialnego.
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Nowe władze w Gminie Sterdyń
Wójt Gminy Sterdyń
GraŜyna Agata Sikorska

Rada Gminy Sterdyń
Bogdan Boruta
Stanisław Jan Jurczak
Witold Marek Krasnodębski
Wiesław Kur
Mirosława Mastalerczuk
Kazimierz Pawluczak
Andrzej Pogorzelski
Piotr Rokita
ElŜbieta Romańczuk
Radosław Ryciak
Wojciech Sójka
Mieczysław Szymański
Mariusz Bogusław Tomczuk
Urszula Krystyna Turos
Adam Tadeusz Zawadzki

Redakcja Biuletynu
Informacyjnego Gminy Sterdyń
gratuluje wyboru do organów
samorządowych województwa,
powiatu,a szczególnie naszej
gminy i Ŝyczy dobrej pracy
w kadencji 2014-2018.
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Spadek dla nowej władzy w Gminie Sterdyń
1.Piękna dekoracja świąteczna
Gmina
Sterdyń
zakupiła
w miesiącu sierpniu za 15 % środków
własnych dekorację świąteczną dla
gminnej miejscowości Sterdyń.
Elementy zostały zmagazynowane.
W skład dekoracji wchodzi:
• Dekoracja przestrzenna w formie
choinki z kul o wymiarach 600x300
cm, wypleciona mini diodami LED.
Choinka składa się z:
1) 16 szt. kul o wymiarze fi 80 cm
2) 14 szt. kul o wymiarze fi 60 cm
3) 11 szt. kul o wymiarze fi 40 cm
• Dekoracja przestrzenna latarniowa
LED w kształcie kuli o wymiarze fi
80 cm – 4 szt. z przeznaczeniem na
zamontowanie na słupach na
skwerach.
• Dekoracja latarniowa płaska o
wymiarach 250x117 cm w formie 3
gwiazd 5-ramiennych oplecionych
węŜem LED oraz dwóch gwiazd 10ramiennych oplecionych węŜem – 24
szt.
z
przeznaczeniem
do
zamontowania na słupy ustawione
przy drogach.
Mamy nadzieję, Ŝe nowa władza
zdąŜy podjąć decyzję dot. miejsca
ustawienia choinki i montaŜu
elementów nasłupowych i gminna
miejscowość na święta będzie pięknie
ozdobiona.
2. Zagospodarowanie terenu na
placu komunalnym przy Zespole
Szkół w Sterdyni
Opracowany został projekt
zagospodarowania terenu na placu
komunalnym przy Zespole Szkół
w Sterdyni. Utwardzenie z kostki
brukowej wejścia na plac, na którym
zamontowana została siłownia
zewnętrzna i figury zwierząt,
nawierzchnia z płyt bezpiecznych przy
siłowni zewnętrznej, ławki, kosze
i roślinność. Na to zadanie w projekcie
budŜetu gminy Sterdyń na 2015 r.
równieŜ przypisane zostały pieniądze
na realizację tego zadania w kwocie
30 000 zł.
3. Modernizacja budynku świetlicy
wiejskiej
w
Szwejkach
(wykonanie sanitariatów)
Jeszcze w tym roku w ramach
funduszu sołeckiego zakupiono

zbiornik na ścieki, duŜy zlew,
umywalkę z szafką, dwie pary drzwi
za łączną kwotę 5 208,42 zł. Na rok
przyszły w projekcie budŜetu zostały
przypisane pieniądze na roboty
budowlane i pozostałe wyposaŜenie.
4. Dokończenie budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Dzięcioły Dalsze.
Zgodnie z zapisami w projekcie
budŜetu na 2015 r. na dokończenie
inwestycji
„Budowa
sieci
kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły
Dalsze” zabezpieczono kwotę 509 000
zł, z tego 307 000 zł. to poŜyczka
z WFOŚiGW w Warszawie.
5. Pieniądze na drogi
W projekcie budŜetu gminy na
2015 r., który został złoŜony do
Regionalnej Izby Obrachunkowej dnia
13 listopada 2014 r. zabezpieczono na
drogi gminne kwotę 624 733,56 zł,
w tym środki własne gminy w kwocie
544 733,56 zł. (w tego środki funduszu
sołeckiego 161 665,10 zł).
Oczywiście kwota 544 733,56 zł, to
kwota środków własnych. Mam
nadzieję Ŝe zostanie ona przynajmniej
podwojona dzięki pozyskanych
środkom zewnętrznym.
Zaplanowane
zadania
inwestycyjne w zakresie dróg to:
• Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Seroczyn Kol.
(dokończenie asfaltu).
Po wnioskach mieszkańców tego
sołectwa równieŜ w złoŜonym
projekcie budŜetu na 2015 r.
zaplanowano
pieniądze
na
dokończenie asfaltu w miejscowości
Seroczyn Kol. w kwocie 48 100 zł./
w tym środki funduszu sołeckiego 8
076,93 zł./
• Przebudowa dróg przylegających do
skwerów
Opracowana została dokumentacja
techniczna na przebudowę dróg
przylegających
do
skwerów
w Sterdyni. Po jednej stronie (w stronę
ul. Przechodniej) zaprojektowano
nawierzchnię asfaltową na jezdni i
parkingu, po drugiej stronie (w stronę
do organistówki) nawierzchnię
z kostki brukowej.
Na to zadanie w projekcie budŜetu
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gminy Sterdyń na rok 2015,
przypisane zostały pieniądze
w kwocie 100 000 zł.
• Przebudowa dróg gminnych
Kwota 300.000zł środków
własnych na zadania inwestycyjne
drogowe nie zostały przypisane do
konkretnych dróg. Tę decyzję
pozostawiono nowej Radzie Gminy.
5. Finanse gminy
Według stanu na dzień 31
października 2014 r. plan budŜetu po
stronie dochodów ogółem wynosił –
11 836 933,77 zł, wykonanie 9 790
852,71zł. tj 82,7 % planu rocznego.
Plan wydatków ogółem wynosił
12 724 576,19 zł, wykonanie 9 581
301,38 zł tj. 75,3% .
Deficyt budŜetu wynosił 887

642,42 zł. i planuje się, Ŝe zostanie
pokryty kredytem i poŜyczką.
Przychody budŜetu zaplanowano w
kwocie 1 570 362,61 zł.
Rozchody budŜetu zaplanowano
w kwocie 682 720,19 zł.
Zgodnie z zapisami w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na dzień
31.10.2014 r. planuje się, Ŝe na
31.12.2014 r. dług gminy wyniesie
3 739 206 zł tj.31,59% planowanych
dochodów.
W/w kwota długu składa się z:
• PoŜyczek z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
/z moŜliwością
częściowego
umorzenia
po
spełnieniu
określonych warunków /

• Bankowych
kredytów
komercyjnych
zaciągniętych
w oparciu o przeprowadzone
przetargi .
Wskaźniki planowanej spłaty
zobowiązań w całym okresie
obowiązywania WPF – do roku 2030
- nie przekraczają wskaźnika
dopuszczalnego określonego w
artykule 243 ustawy o finansach
publicznych.
Informacje na potwierdzenie
powyŜszych danych są dostępne
w Urzędzie Gminy w Sterdyni.
Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski

„Być zwycięŜonym i nie ulec to zwycięstwo,
zwycięŜyć i spocząć na laurach – to klęska”
Józef Piłsudski

11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się mszą świętą
w kościele pod wezwaniem św
Anny w Sterdyni, w oprawie
muzycznej
Dętej
Orkiestry
StraŜackiej oraz chóru parafialnego.
Po mszy świętej wszyscy obecni
udali się pod pomnik poświęcony
Ŝołnierzom Armii Krajowej, gdzie
odbyła
się
dalsza
część
uroczystości.
Wójt Gminy w swoim
wystąpieniu przypomniał historie
sprzed 95 lat i ludzi, którym
zawdzięczamy
odzyskanie
Ojczyzny. Wspomniał równieŜ, Ŝe
uroczystości związane z 11
Listopada organizowane były
w nielicznych gminach w powiecie
sokołowskim. Ponadto podziękował
za
wsparcie
i
pomoc
w przygotowaniu
obchodów
księŜom parafii Sterdyń, pocztom
sztandarowym reprezentowanym
przez Ochotnicze StraŜe PoŜarne,
Polskie Stronnictwo Ludowe,
harcerzy, dzieci i młodzieŜy
szkolnej,Dyrektor
Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
oraz mieszkańcom biorących udział

w uroczystości.
W części artystycznejwystąpili
laureaci „V Konkursu Piosenki
Patriotycznej”:
– Weronika Poślada ze Szkoły
Podstawowej w Sterdyni,
– Szymon Dzikowski z Zespołu Szkół
w Skrzeszewie,
– Zespół
KRASNOLUDKI
z Gminnego Przedszkola w Zespole
Szkół w Sterdyni,
– Zespół VOCI z Sokołowskiego
Ośrodka Kultury,
- Zespół ANDANTE z Gimnazjum
w Jabłonnie Lackiej,
– Szkolne Koło Caritas z Zespołu
Szkół w Sterdyni.
Następnie w hołdzie podległym
w obronie Ojczyzny odbyło się
uroczyste złoŜenie kwiatów. W
imieniu
Ministra
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego –
kwiaty złoŜył Andrzej Sarna.
Samorząd
Gminy
Sterdyń
reprezentowali: Przewodniczący
Rady Gminy – Adam Góral, Wójt
Gminy Sterdyń – Czesław Marian
Zalewski, Zastępca Wójta – Urszula
Woźniak. Wiązanki złoŜyli równieŜ
członkowie Polskiego Stronnictwa
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Ludowego:
Agnieszka
Kur,
Kazimierz Pawluczak oraz Tadeusz
Pałka, przedstawiciele Zespołu Szkół
w Sterdyni i harcerzy, na czele
z dyrektor
GraŜyną
Binduła
oraz przedstawiciele Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu - Marianna
Kobylińska i Krzysztof Woźniak.
Na zakończenie obchodów
ulicami Sterdyni odbył się VII Bieg
Niepodległości o Puchar Wójta

Gminy Sterdyń. Do biegu zgłosiło się
ponad 50 uczestników, w tym dzieci,
młodzieŜ i dorośli.Jako pierwsi
wystartowały Amazonki pod
przewodnictwem
właściciela
stadniny
Pana
Macieja
Mastalerczuka. Zwycięzcami zostali:
Wiktoria KrzyŜanowska i Michał
Kalicki.
Milena Kamińska

WYBORY SAMORZĄDOWE
W gminie Sterdyń, w niedzielę
16 listopada 2014 r., w 5 obwodach
głosowania wybieraliśmy wójta
gminy, radnych gminy, radnych
powiatu sokołowskiego oraz radnych
sejmiku
województwa
mazowieckiego. Liczba osób
uprawnionych do głosowania
wynosiła3.628. Karty do głosowania
wydano 1.889 osobom. W wyborach
wzięło udział (oddało waŜne karty do
głosowania) 1.887 wyborców, co
stanowi 52,01% uprawnionych do
głosowania.
Skład rady gminy przedstawia
się następująco:

1. Turos Urszula Krystyna
2. Sójka Wojciech
3. Zawadzki Adam Tadeusz
4. Jurczak Stanisław Jan
5. Szymański Mieczysław
6. Rokita Piotr
7. Boruta Bogdan
8. Tomczuk Mariusz Bogusław
9. Kur Wiesław
10. Romańczuk ElŜbieta
11. Ryciak Radosław
12. Pogorzelski Andrzej
13. Krasnodębski Witold Marek
14. Mastalerczuk Mirosława
15. Pawluczak Kazimierz.

Wójtem gminy została wybrana
Pani GraŜyna Agata Sikorska.
Wybrany kandydat uzyskał 1041
głosów waŜnych.
W ciągu 7 dni po ogłoszenia
zbiorczych wyników głosowania
zostanie zwołana inauguracyjna sesja,
na której nowo wybrani radni i wójt
złoŜą ślubowanie oraz wybiorą
przewodniczącego
i
wiceprzewodniczącego rady.
Renata Piwko

Nowe zasady noszenia odblasków po zmroku
Noszenie odblasków przez
pieszych ma poprawić bezpieczeństwo
na drogach.
Od 31 sierpnia 2014 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa
Prawa o ruchu drogowym, która
nakłada na wszystkich pieszych,
którzy po zmroku poruszają się
w terenie
niezabudowanym,
obowiązek uŜywania elementów
odblaskowych.
W ubiegłym roku w wypadkach
drogowych zginęło ponad 1 tys.
pieszych.
Od
wejścia
w
Ŝycie

znowelizowanej ustawy o ruchu wczasie 1 sekundy. Kierowca w tym
drogowym policja będzie mogła ukarać czasie nie jest w stanie zahamować.
pieszych, którzy nie będą przestrzegali
Mieczysław Szymański
przepisów, mandatem w wysokości od
Na podstawie:
20- 500 zł.
WaŜniejsza
jest
jednak http://www.biznes.newseria.pl/news/
świadomość, Ŝe nawet najmniejszy nowe_zasady_noszenia,p103955551
odblask jest widoczny dla kierowcy
z odległości ok. 150 m.
Pieszy, który porusza się po
zmroku bez odblasku, prowadzący
pojazd moŜe dostrzec dopiero
z odległości ok. 20 metrów. Jest to
odległość, którą samochód jadący
z prędkością ok. 70 km/h pokonuje
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