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W pierwszej połowie września
dobiegły końca prace budowlane przy
realizacji zadania inwestycyjnego pod
nazwą: Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Białobrzegi”. 

„Wawrzyn” 2015

17 października w Zespole Szkół
Muzycznych w Siedlcach odbyła się
gala finałowa konkursu "O Wawrzyn
dla Najlepszej Jednostki OSP
i Najlepszego StraŜaka Ochotnika
z subregionu siedlecko-ostrołęckiego".

Wizyta ks. Biskupa Tadeusza Pikusa 
w Urzędzie Gminy Sterdyń
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W dniu 27 listopada 2015 r. o godz.
11.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się IX
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wyniosła 93%. 
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Samorządowe Wieści

W uroczystość Wszystkich
Świętych Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej po raz kolejny
przeprowadzi na cmentarzu
parafialnym w Sterdyni kwestę pod
hasłem „OCALMY".
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Ocalmy

Droga w Białobrzegach
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PLAN  GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ 

Gmina Sterdyń jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący
kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu
klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz
poprawy jakości powietrza, a takŜe zmiany postaw konsumpcyjnych
uŜytkowników energii.
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 27 listopada 2015 r. o

godz. 11.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się IX
Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 93%.

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

Podczas sesji radni przyjęli
informację o działalności Izby
Rolniczych na terenie gminy
Sterdyń, informację o stanie
realizacji zadań oświatowych  oraz
sprawozdanie z przebiegi realizacji
„ustawy śmieciowej”.

W trakcie obrad Rada Gminy
przyjęła uchwały:

- w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Gminy
Sterdyń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na
rok 2016”- program uchwalany jest
corocznie, w ramach którego m.in.
organizowany jest wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy
Sterdyń;

- o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi ązywania
problemów Alkoholowych dla
Gminy Sterdyń na rok 2015”-
zmiana dotyczy zagospodarowania
środków przeznaczonych do
wykorzystania w ramach działania
komisji alkoholowej;

- w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy
Sterdyń - w stosunku do roku 2015
zmianie ulegają stawki podatku od
nieruchomości związanych
z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, których zmianę
wymusza stawka ustalona przez
Prezesa GUS;

- w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od

środków transportowych - stawki
ustalone w latach poprzednich
zostają niezmienione, zmianie ulega
przedmiot opodatkowania co zostało
wymuszone przezustawę o opłatach i
podatkach lokalnych;

- w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji
podatkowych - zmiana wzoru
formularzy wymuszona została
zmianą ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych;

- w sprawie wprowadzenia
opłaty targowej, określenia
wysokości stawek tej opłaty oraz
zarządzenia jej poboru w drodze
inkasa i wysokości wynagrodzenia
za inkaso - w porównaniu do
obowiązującej uchwały zmianie
ulega stawka  opłaty targowej przy
sprzedaŜy z samochodów
dostawczych o masie cał. do 3,5 ton
z 30 zł na 20 zł

- w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sterdyń na lata 2015- 2030;

- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2015.

W planie dochodów zmienia się
plan dotacji z WFOŚiGW po
rozliczeniu zadań i podpisaniu umów
na następujące cele:

- doposaŜenie bazy edukacyjnej
w szkołach- zmniejszenie o 4.018 zł

- zbieranie i unieszkodliwianie
azbestu- zmniejszenie  o 4.860 zł

- pielęgnacja i konserwacja drzew
przy ul. Lipowej- zmniejszenie o
17.370 zł

- opracowanie programu
gospodarki niskoemisyjnej-
zwiększenie o 199 zł.

W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:

-zwiększa się plan o 12.000 zł na
usługi remontowe, a zmniejsza się
plan inwestycji w związku z
zakończeniem inwestycji o 21.500 zł
na:

• przebudowę ul. T. Kościuszki
1.700 zł;

• przebudowę drogi w
miejscowości Seroczyn Kolonia o
8.800 zł;

• przebudowa drogi w
Białobrzegach o 11.000 zł.

- zwiększa się plan o 3.500 zł na
wynagrodzenia i pochodne w ZSP w
Łazowie w związku z potrzebą
zabezpieczenia brakujących środków
na indywidualne nauczanie dziecka
z niepełnosprawnością;

- zmniejsza się plan dotacji o
1.330 zł na zadanie z zakresu
przeciwdziałania alkoholizmowi,
a zwiększa się plan na
wynagrodzenia bezosobowe
GKRPA;

- zmniejsza się plan o 34.645 zł na
zadania dofinansowane z WFOŚiGW
na:

• doposaŜenie bazy edukacyjnej
w szkołach- zmniejszenie o 6.445 zł;

• zbieranie i unieszkodliwianie
azbestu- zmniejszenie o 5.600 zł;

• pielęgnację i konserwację drzew
przy ul. Lipowej – zmniejszenie o
22.600 zł.

W planie wydatków na
przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego
w Nowym Ratyńcu zmniejsza się
plan na zakup materiałów do
wykonania elewacji świetlicy
wiejskiej o 1.000 zł, a większa się
plan na usługę ładowarki  o kwotę
1.000 zł. 

Plan dochodów zmniejsza się o
13.645 zł, plan wydatków zmniejsza
się o 40.645 zł. Kwotę planowanych
do zaciągnięcia w 2015 roku
kredytów zmniejsza się o 27.000 zł. 

Agata Romaniuk
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W uroczystość Wszystkich
Świętych Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej po raz kolejny
przeprowadzi na cmentarzu
parafialnym w Sterdyni kwestę pod
hasłem „OCALMY„ na rzecz
renowacji zabytkowych pomników
nagrobnych znajdujących się na tej
nekropolii.

W latach 2003, 2004 i 2006 kwesty
organizował Społeczny Komitet.
Sprawozdanie finansowe  przedstawia
się nastepująco:

Kwesta 2003 r.
Zebrano 3285,76 PLN + 101

dolarów. Po zamianie - 3634,21 zł.
Kwesta 2004 r.
Zebrano 3555,00 PLN + 20 euro, co

po wymianie wynosi 3639,00 zł.
Kwesta 2006 r.
Zebrano 2227 zł.
Wydatkowano w 2004 roku na

prace remontowo-konserwatorskie
nagrobka Antoniego Gawrysia
weterana powstania z 1863 r. -2490,00
zł oraz prace remontowo-
konserwatorskie nagrobka Augusta
Dehnela – 3920,00 zł.

W roku 2007 roku
przeprowadzono prace remontowo-
konserwatorskie nagrobka Karola
i Małgorzaty Zalewskich – 3000,00
zł.

Pozostałą kwotę (90,21 zł)
przekazano Towarzystwu
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej jako
organizatorowi kolejnych kwest.

Nasze stowarzyszenie prowadzi
specjalne konto dla środków
przeznaczonych tylko na renowację
zabytkowych pomników
znajdujących się na cmentarzu
w Sterdyni.

Przedstawia się ono następująco:
Pozostałość z kwest w latach

wcześniejszych organizowanych
przez społeczny komitet  – 90,21 zł
Kwesta 2012 r. - zebrano 3600 zł.
Kwesta 2013 r. - zebrano 4170 zł.
Kwesta 2014 r.- zebrano 3510 zł.

Ogółem zebrano 11371,20  zł.
Odsetki od lokat terminowych

169,29 zł.
Pomoc  z UE 2014 r. – 19824 zł.
Ogółem dochody – 31364,49 zł.
Wydatkowano w 2014 roku.
Prace konserwatorskie  nagrobka

Michała Lefevre w 2014 r. Całkowity
koszt: 26 000 zł. Prowizja od kredytu
– 237,89 zł. Odsetki zapłacone od
przyznanego kredytu – 360,46 zł

Ogółem koszty – 26,598,35 zł
Pozostało na koncie: 4766,14 zł.
W imieniu Zarządu Towarzystwa

Miło śników Ziemi Sterdyńskiej
serdecznie dziękuje wszystkim
ofiarodawcom za zrozumienie
i szczodrość, wolontariuszom – za
poświęcony czas oraz ks.
Zbigniewowi Rycakowi,
proboszczowi za zgodę i pomoc
w przeprowadzeniu zbiórki.

Mieczysław Szymański 
- Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Sterdyńskiej 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białobrzegi

W pierwszej połowie września
dobiegły końca prace budowlane
przy realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Białobrzegi”.

Zadanie swoim zakresem
obejmowało wykonanie nawierzchni
jezdni o szerokości 4 m i długości
1000 mb poprzez wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie oraz
nawierzchni z mieszanki kruszywa
łamanego frakcji 0-31,5 mm. W
ramach zadania zostały równieŜ
utwardzone obustronnie pobocza
drogi o szerokości 0,5 m.

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 40.000,00 zł.
Całkowity koszt robót budowlanych
to kwota 135.189,30 zł brutto.

Wykonawcą prac budowlanych
była Firma Transportowo –
Usługowa Mirosław Przesmycki ul.
M.C. Skłodowskiej 3, 07-320
Małkinia wyłoniona w drodze
zapytania cenowego.

Paweł Pędzich

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

1 listopada 2015 roku
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Wizyta ks. Biskupa Tadeusza Pikusa w Urzędzie Gminy Sterdyń
W dniu 27 października 2015  o

godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Urzędu  Gminy Sterdyń odbyło się
spotkanie samorządowców z ks.
Biskupem Tadeuszem Pikusem.
W spotkaniu uczestniczyli radni
powiatowi, radni i sołtysi gminy
Sterdyń, kierownicy jednostek
organizacyjnych, pracownicy Urzędu
Gminy, kierownictwo Banku
Spółdzielczego, Gminnej Spółdzielni
„Sch” oraz przedstawiciele
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

W spotkaniu udział wzięli
równieŜ przedstawiciele lokalnych
przedsiębiorców: Pan Mirosław
Sapieja prowadzący Pasiekę
Rodzinną oraz przedstawiciel
Przetwórni Mięsa Pana Krzysztofa
Szajko Pan Tadeusz Bogucki, którzy
wręczyli księdzu biskupowi wyroby
z własnych przedsiębiorstw.
Uroczysty charakter spotkania był
równieŜ okazją do pogratulowania
Ŝeńskiej druŜynie poŜarniczej
zdobycia wysokiej, 8 lokaty na
krajowych zawodach sportowo-
poŜarniczych, które odbyły się we
wrześniu br. w Polanicy Zdrój. Pani
Wójt wręczyła przedstawicielkom
druŜyny obecnym na spotkaniu
pamiątkowy grawerton, natomiast

Przewodniczący Rady Gminy Pan
Kazimierz Pawluczak przekazał
ufundowany przez niego puchar. W
trakcie spotkania Pani Wójt
pogratulowała równieŜ Prezesowi
jednostki OSP Mursy Stare Panu
Andrzejowi Pogorzelskiemu
zwycięstwa w konkursie „O
Wawrzyn- Najlepsza Jednostka
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z
subregionu siedlecko-ostrołęckiego”,
rozstrzygnięcie konkursu oraz
uroczysta gala wręczenia nagród
odbyła się 17 października br.
w Siedlcach. Do gratulacji zarówno
dla Ŝeńskiej druŜyny oraz całej
jednostki OSP Mursy dołączył się
równieŜ ksiądz biskup. 

Na pamiątkę wizyty w gminie
Sterdyń ks. Biskup otrzymał od
samorządu obraz namalowany przez
Pana Tadeusza Wojtkowskiego,
przestawiający pejzaŜ Sterdyni. 

Na zakończenie spotkania ks. bp.
Tadeusz Pikus pobłogosławił
wszystkich zgromadzonych na
spotkaniu. 

  
Agata Romaniuk

Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów
w Zespole Szkół w Sterdyni

Dnia 14 października 2015 r.
w Zespole Szkół w Sterdyni odbyło
się uroczyste ślubowanie i pasowanie
pierwszoklasistów. Gośćmi
honorowymi na uroczystości byli:
Przewodniczący Rady Gminy-
Kazimierz Pawluczak, Wójt Gminy
Sterdyń-GraŜyna Sikorska, w-ce Wójt
Gminy Sterdyń –Tomasz Rostkowski,
Przedstawiciel urzędu gminy-Anna
Kowalska, ks.proboszcz Zbigniew
Rycak, panie dyrektor: GraŜyna
Binduła i Iwona Ferenc,
przedstawiciele Rady Rodziców-
Joanna Nowak i BoŜena Chendoszko.

Uroczystość rozpoczęła się
występem artystycznym w wykonaniu

uczniów z klasy IV. Starsi uczniowie
wprowadzili pierwszaków w radosną
atmosferę. 

Po części artystycznej nastąpiła
długo oczekiwana chwila-
„Ślubowanie na Sztandar Szkoły”.
Akt ślubowania odebrała dyrektor
GraŜyna Binduła. Dyrektor Iwona
Ferenc natomiast pasowała kaŜdego
ucznia wielkim ołówkiem. Dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy
i mnóstwo prezentów od gości.

Na uroczystym apelu obecni byli
uczniowie klas II-ich i III-ej z
wychowawcami, nauczyciele uczący
w klasach I-III, pracownicy szkoły
oraz licznie zgromadzeni rodzice,

dziadkowie i rodzeństwo
pierwszoklasistów.

Rodzice pierwszaków
zorganizowali dla swych pociech
i zaproszonych gości słodki
poczęstunek. 

Hanna Zduniak



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ 5

„Wawrzyn” 2015  dla jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mursach

17 października w Zespole Szkół
Muzycznych w Siedlcach odbyła się
gala finałowa konkursu "O Wawrzyn
dla Najlepszej Jednostki OSP
i Najlepszego StraŜaka Ochotnika
z subregionu siedlecko-
ostrołęckiego".

Organizatorami konkursu byli:
poseł Krzysztof Borkowski, poseł do
Parlamentu Europejskiego Jarosław
Kalinowski, Stowarzyszenie
"Tradycja-Rozwój-Przyszłość"
oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi
Siedleckiej. 

Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objęli: marszałek
województwa mazowieckiego Adam
Struzik i prezes Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP
Waldemar Pawlak. Patronat prasowy
nad tym przedsięwzięciem objęli
m.in. Tygodnik Ostrołęcki, Tygodnik
Siedlecki. 

Na gali finałowej, wśród
zaproszonych gości byli m.in. Janina
Ewa Orzełowska, Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego, gen.
brygadier Wiesława Leśniakiewicz,
Komendant Główny PSP, st. bryg.
Józef Galica Mazowiecki Komendant
Wojewódzki PSP, Komendantów z
Komend Powiatowych i Miejskich
Państwowej StraŜy PoŜarnej: Siedlce
- Andrzej Celiński, Sokołów - z-ca
Tomasz Wilk, Garwolin - Dariusz
Sadkowski, Artur Dąbrowski, Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Małgorzata Borkowska,
Stowarzyszenie „Tradycja Rozwój
Przyszłość” Hubert Pasiak z Lokalnej
Grupy Działania Ziemi Siedleckiej,
Andrzej Jaśko - dyr. Oddziału I PKO
BP w Siedlcach, Artur Brzóska -
prezes KRUS, Lucjan Zwolak z-ca
Prezesa Agencji Rynku Rolnego,
Marek Błaszczak - Dyrektor Agencji
Nieruchomości Rolnych, a takŜe
starostwie, burmistrzowie, wójtowie,
sołtysi z powiatów garwolińskiego,
łosickiego, mińskiego,
makowskiego, ostrołęckiego,
ostrowskiego, siedleckiego,
sokołowskiego, węgrowskiego

i wyszkowskiego.
Konkurs swym zasięgiem

obejmował powiaty garwoliński,
łosicki, miński, makowski,
ostrołęcki, ostrowski, siedlecki,
sokołowski, węgrowski
i wyszkowski i  miał na celu
prezentację dobrze zorganizowanych
i bezpiecznie funkcjonujących
jednostek OSP, jak równieŜ
docenienie ofiarności StraŜaków
Ochotników.

Rywalizacja przebiegała w dwóch
kategoriach: „Wawrzyn dla
Najlepszego StraŜaka Ochotnika
z subregionu siedlecko -
ostrołęckiego” oraz „Wawrzyn dla
najlepszej Jednostki OSP
z subregionu siedlecko-
ostrołęckiego”.

W kategorii „Wawrzyn dla
Najlepszej Jednostki OSP
z subregionu siedlecko -
ostrołęckiego” zgłoszone było 40
jednostek.

Laureatem konkursu została
jednostka OSP Stare Mursy. W
nagrodę otrzymała wyjazd do
Brukseli dla 2 członków jednostki
OSP oraz 10 000zł na zakup sprzętu
ratowniczo – gaśniczego.

W plebiscycie Tygodnika
Siedleckiego najwięcej głosów
w kategorii  „Najlepszy straŜak
ochotnik” otrzymali:
1. Andrzej Pogorzelski (OSP Mursy

Stare, gm. Sterdyń) - 361 głosów
2. Artur Karabin (OSP Hołubla, gm.

Paprotnia) - 175
3. Jan Kamiński (OSP Trzciniec

Mały, gm. Kosów Lacki) - 114 
W kategorii „Najlepsza

jednostka OSP”:
1. OSP Mursy Stare (gm. Sterdyń) -

328
2. OSP Hołubla (gm. Paprotnia) - 150
3. OSP Sulejówek (gm. Sulejówek) –

144
Jak podkreślił gen. brygadier

Wiesław Leśniakiewicz - Komendant
Główny PSP - członek komisji
konkursowej - poziom rywalizacji
w tej edycji konkursu był bardzo
wysoki, co świadczy o tym, Ŝe

Ochotnicze StraŜe PoŜarne na
Mazowszu i Podlasiu działają bardzo
dobrze.

Serdecznie gratulujemy
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Mursach oraz Ŝyczymy dalszych
sukcesów w codziennej słuŜbie!
Jednocześnie dziękujemy za trud
i poświecenie, które ochotnicy
wkładają w niesienie pomocy
drugiemu człowiekowi!

Anna Kowalska
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Edukacja ekologiczna w szkołach na terenie Gminy Sterdyń

Od kwietnia szkoły z terenu
gminy Sterdyń tj. Zespół Szkół
w Sterdyni i Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Łazowie realizują
zadania z zakresu edukacji
ekologicznej pn. „DoposaŜenia bazy
edukacyjnej do prowadzenia
programów edukacji ekologicznej
w klasach I-III w Zespole Szkół w
Sterdyni” oraz „DoposaŜenie bazy
edukacyjnej do prowadzenia
programów edukacji ekologicznej w
klasach I-VI w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Łazowie”. 

W ramach zadań dzieci biorą
udział w róŜnych działaniach na
rzecz ochrony środowiska i uczą się
dbać o środowisko naturalne.
Nauczyciele prowadzą zajęcia
warsztatowe i edukacyjne o tematyce
ekologicznej. Organizowane są
wycieczki i akcje proekologiczne np.
sprzątanie lasów. AngaŜowane do

udziału są nie tylko dzieci, ale takŜe
rodzice. Dzieci wraz
z wychowawcami wychodzą na ulice
swoich miejscowości i głoszą hasła
ekologiczne. Edukują dorosłych
poprzez zabawę. W szkole
w Sterdyni, w listopadzie,
przeprowadzone zostaną kreatywne
warsztaty na temat odnawialnych
źródeł energii. Podczas warsztatów
dzieci zbudują wiatrak z klocków
lego. 

Szkoły w ramach realizowanych
zadań wyposaŜyły swoje bazy
edukacyjne w sprzęt multimedialny tj.
tablice interaktywne z projektorami,
komputery oraz aparat fotograficzny.
Zakupione zostały takŜe filmy,
programy i plansze o tematyce
ekologicznej. Dzięki temu dzieci za
pomocą róŜnych środków przekazu
poznają zagadnienia dotyczące
ochrony środowiska oraz zapoznają

się z odnawialnymi źródłami energii.
Zadania realizowane będą do końca
bieŜącego roku. 

Realizacja zadań została
dofinansowana, w formie dotacji
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Dotacja wynosi 90%
kosztów kwalifikowalnych zadań.

Marlena Stańczyk

ZAPROSZENIE    NA   SZKOLENIE

Wójt Gminy Sterdyń informuje, iŜ w dniu 04 listopada 2015 r. w godzinach pomiędzy 10.00 a 14.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się szkolenie z zakresu opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Sterdyń.
Zakres szkolenia będzie obejmował:

• co to jest gospodarka niskoemisyjna - podstawy prawne i akty powiązane w UE  i w Polsce,
• aspekty środowiskowe, społeczne i terytorialne w budowaniu gospodarki niskoemisyjnej,
• zebranie danych – inwentaryzacja gminy Sterdyń,
• ocena aktualnej sytuacji Gminy Sterdyń, w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
• działania promocyjne i informacyjne podczas opracowywania Planu,
• wybrane elementy zawartości Planu, w tym strategie, działania i środki niezbędne do realizacji Planu.

W związku z powyŜszym zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Sterdyń do uczestnictwa w szkoleniu,
w ramach, którego przeprowadzone zostaną jednocześnie konsultacje społeczne z moŜliwością zgłoszenia uwag
i wniosków do projektu Planu.

Wójt Gminy Sterdyń 

/-/ GraŜyna Sikorska
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PLAN  GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ 

Drodzy Mieszkańcy, 
Gmina Sterdyń jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to
dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu
klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz
poprawy jakości powietrza, a takŜe zmiany postaw konsumpcyjnych uŜytkowników energii.

Wójt Gminy Sterdyń 

/-/ GraŜyna Sikorska

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sterdyni

Dnia 14 października odbył się
apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej i był on inny od
wszystkich poprzednich. Na drugiej
godzinie lekcyjnej uczniowie
gimnazjum oraz przedstawiciele
szkoły podstawowej wraz z gronem
pedagogicznym zebrali się
w świetlicy. Na początek wszyscy
uczniowie (odświętnie ubrani)
zaśpiewali nauczycielom oraz
pracownikom szkoły gromkie „Sto
lat”. Następnie odbyły się recytacje
wierszy poświęconych nauczycielom.
Po tych wzruszających wystąpieniach

uczniowie na czele z przewodniczącą
samorządu Aleksandrą Szajko
i zastępcą przewodniczącej Adamem
Ratyńskim wręczali słodkie upominki
oraz kwiaty.

Po krótkim zgromadzeniu klasy
wraz z wychowawcami poszły do hali
sportowej, by obejrzeć projekt
edukacyjny przygotowany przez
uczniów z klasy III b pod opieką pana
Wojciecha Krzykowskiego. 

Aleksandra Wojtkowska
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W dniu 25 października 2015 r.
odbyły się wybory do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory przebiegły sprawnie, bez
Ŝadnych zakłóceń i problemów. 

Na terenie gminy Sterdyń
pracowało 5  Obwodowych Komisji
Wyborczych:  2 w Sterdyni,
w Łazowie, w Kiełpińcu i w Starym
Ratyńcu. 

W wyborach wzięły udział  1 682
osoby, co stanowi 47,64 %
uprawnionych do głosowania
w gminie.

WYNIKI  WYBORÓW DO
SEJMU RP PRZEDSTAWIAJĄ

SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Lista Nr 1 KW Prawo
i Sprawiedliwość –  liczba głosów
oddanych na listę – 942, co stanowi
56 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Zdzisław śochowski – 342
2.Tchórzewski Krzysztof  - 218
3.Zagórski Marek 112
Lista Nr 2 KW Platforma
Obywatelska RP liczba głosów
oddanych na listę – 114, co stanowi
6,8 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Hibner Jolanta – 41
2.Sosnowska Marta – 19
3.Lanc ElŜbieta -11
Lista Nr 3KW Razem liczba głosów
oddanych na listę – 22, co stanowi
1,3 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Nowak Marta – 10
2.Godlewska Monika – 2
3.Hajduk Grzegorz – 2
4.Murawska Katarzyna - 2
Lista Nr 4 – KW Korwin liczba
głosów oddanych na listę – 30, co
stanowi 1,8 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Wyrzykowski Paweł  - 14

1.Daniel Magdalena – 16
2.Nowicka Katarzyna - 6
3.Piwko Marek Jan -5
Lista Nr 9 KWW JOW Bezpartyjni
liczba głosów oddanych na listę – 6,
co stanowi 0,4 %
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Michalec Sylwia – 3 
Lista Nr 11 KWW Ruch Społeczny
RP liczba głosów oddanych na listę –
15, co stanowi 0,9 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
2.Banasiuk Robert – 15
Lista Nr 14 KWW  Grzegorza
Brauna „Szczęść BoŜe!” liczba
głosów oddanych na listę – 1, co
stanowi 0,1%
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Goławski Krzysztof - 1

WYNIKI  WYBORÓW DO
SENATU RP PRZEDSTAWIAJĄ

SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Gajkowski Tomasz-    137
zgłoszony przez KW KORWiN
Kraska Waldemar - 1 102
zgłoszony przez KW Prawo
i Sprawiedliwość.
Stopa Dariusz-   386 zgłoszony przez
Komitet Wyborczy PSL.

Anna Kowalska

2.Korwin - Mikke Anna  - 7
3.Reduch Izabela – 2
Lista Nr 5 Komitet
WyborczyPolskie Stronnictwo
Ludowe  liczba głosów oddanych na
listę – 330, co stanowi 19,6 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Sawicki Marek – 232
2.Borkowski Krzysztof – 20
3.Smolarek Ryszard – 3
Lista Nr 6 KKWZjednoczona
LewicaSLD+TR+PPS+UP+Zieloni
liczba głosów oddanych na listę – 46,
co stanowi 2,7 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
4.Piechna – Więckiewicz Paulina - 18
5.śebrowski Kamil – 5
6.Makarewicz BłaŜej – 5
Lista Nr 7 KKW „Kukiz 15” liczba
głosów oddanych na listę – 88, co
stanowi 5,2 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:
1.Siarkowska Anna  - 40
2.Jakowicki Paweł – 8
3.Wójcik Andrzej – 8
Lista Nr 8 KW Nowoczesna
Ryszarda Petru liczba głosów
oddanych na listę – 35, co stanowi
2,1 %.
Najwięcej głosów oddano na
kandydatów:

Wybory parlamentarne 2015 - wyniki głosowania w gminie Sterdyń

WÓJT  GMINY   STERDYŃ
podaje do publicznej wiadomości 

W  dniu 28 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń
na okres 21 dni został wywieszony wykaz mienia komunalnego Gminy
Sterdyń przeznaczonego do dzierŜawy połoŜonego w obrębach
geodezyjnych:

- Matejki, Łazówek, Seroczyn, Sterdyń Osada, Sterdyń Poduchowna,
Łazów, Kiezie.

Ponadto w/w wykaz został zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej  - www.sterdyn.com.pl

Wójt Gminy Sterdyń 
/-/ GraŜyna Sikorska


