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STERDYÑ
organ samorządu Gminy
„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

3 grudnia 2015 r.

Samorządowe Wieści
W dniu 25 listopada 2015 r. o godz.
10:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się X
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
66,6%.
Strona 2

Turniej piłki ręcznej
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego Roku
mamy przyjemność w imieniu własnym, Rady Gminy
oraz pracowników Urzędu Gminy Sterdyń, złoŜyć
Państwu najserdeczniejsze Ŝyczenia spokojnych,
zdrowych i pogodnych świąt, spędzonych w gronie
rodziny i przyjaciół.
Niech ten szczególny czas przyniesie wiele łask
BoŜych, duŜo radości, ciepła i optymizmu, a Nowy Rok
2016 przyniesie wiele radosnych chwil, realizację
oczekiwanych planów oraz spełnienie wszystkich
najskrytszych marzeń.
Wójt Gminy Sterdyń
GraŜyna Sikorska
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Pawluczak
wraz z Radnymi

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

W piątek 06. 11. 2015 r. w hali
sportowej w Sterdyni odbył się turniej
finałowy piłki ręcznej chłopców
gimnazjum w ramach Powiatowych
Igrzysk MłodzieŜy Szkolnej.
Strona 2

Święto Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego
Święta Niepodległości rozpoczęły się
mszą świętą w kościele parafialnym, w
oprawie muzycznej StraŜackiej
Orkiestry Dętej.
Strona 4

Sekrety małej pszczółki
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej w styczniu 2016 roku
rozpocznie realizację projektu
"Sekrety
małej
pszczółki"
dofinansowanego przez Fundację
BGK w 8 edycji konkursu grantowego
„Na dobry początek!
Strona 6

1 listopada 2015 roku

Informacje i ogłoszenia
Strona 3
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 25 listopada 2015 r. o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się
X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 66,6%.
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
sesji
przedstawiona została prezentacja
multimedialna dotycząca Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej, w której
przedstawiciele firmy zajmującej się
opracowaniem Planu dla gminy
Sterdyń wyjaśnili obecnym na sesji
szczegóły
dotyczące
przygotowanego dokumentu.
W trakcie obrad Rada Gminy
przyjęła uchwały:
- zmieniającą
uchwałę
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Sterdyń - uchwała
została podjęta ze względu na
wprowadzenie przez Ministra
Finansów nowego przedmiotu

opodatkowania, a w związku z tym
równieŜ nowej stawki;
- zmieniającą uchwałę w
sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji
podatkowych - ze względu na
wprowadzenie nowego przedmiotu
opodatkowania, niezbędnym stało się
wprowadzenie zmian we wzorach
informacji i deklaracji podatkowych;
- w sprawie przyjęcia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Sterdyń - Plan został
przyjęty do realizacji;
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 zwiększa się
plan dochodów bieŜących o 7.000 zł
w
związku
z
wykonaniem
ponadplanowych dochodów z tytułu
czynszu rolnego, udziału w podatku
dochodowym od osób prawnych oraz
róŜnych dochodów i opłat.
W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków na
diety dla radnych o 1.500 zł, a
zmniejsza się na diety dla sołtysów;
- zwiększa się plan na straŜe o
53.000 zł, w tym na wydatki
związane z wypłatą za udział
w zdarzeniach 27.000 zł, zakup
wyposaŜenia dla jednostek 21.000 zł
oraz 5.000 zł na zakup agregatu
prądotwórczego dla OSP Mursy;
- zwiększa się plan na pomoc
materialną dla uczniów realizowaną
przez GOPS. Jest to zadanie
w 80%realizowane ze środków
budŜetu państwa, a 20% zabezpiecza
się ze środków budŜetu gminy;
- zmniejsza się plan na obsługę
długu o 45.200 zł;
- zmniejsza się plan dotacji o
2.000 zł na rzecz Fundacji Patriotyzm
i Niepodległość Naszych Ziem,
poniewaŜ Fundacja nie będzie
ubiegać się o dotację i nie będzie
realizowała planowanego zadania.
Agata Romaniuk

Turniej piłki ręcznej
 Gimnazjum Sterdyń - Gimnazjum
nr 2 Sokołów 18 : 5

Przemysław Kur

 Gimnazjum Rozbity Kamień Gimnazjum Salezjańskie 10 : 13

Michał Skrocki

Mecz o III miejsce
W piątek 06. 11. 2015 r. w hali
sportowej w Sterdyni odbył się
turniej finałowy piłki ręcznej
chłopców gimnazjum w ramach
Powiatowych Igrzysk MłodzieŜy
Szkolnej. W zawodach wystąpiły
druŜyny z Gimnazjum w Rozbitym
Kamieniu, Gimnazjum nr 2
z Sokołowa Podlaskiego, Gimnazjum
Salezjańskiego oraz gospodarze czyli
zespół Gimnazjum ze Sterdyni.
Wyniki zawodów:
Półfinały

 Gimnazjum nr 2 Sokołów Gimnazjum Rozbity Kamień
28 : 16
Mecz o I miejsce
 Gimnazjum Sterdyń - Gimnazjum
Salezjańskie 21 : 12

Łukasz Parzonka
Kacper Pieńkowski
Marcin Retko
Hubert Kazimierczuk
Ignacy Sidorzak
Mateusz Piwko
Kamil Bień

Mateusz śochowski
Mistrzem
powiatu
Grzegorz Tymiński
sokołowskiego została druŜyna
Dziękujemy za dobrą, pomysłową
sterdyńskiego gimnazjum, która
i skuteczną grę i Ŝyczymy naszej
będzie reprezentować powiat w
druŜynie powodzenia w dalszych
rozgrywkach regionu siedleckiego.
rozgrywkach.
Zespół Sterdyni wystąpił w
Wojciech Krzykowski
składzie:

3

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

1 listopada 2015 roku
W uroczystość Wszystkich
Świętych Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej po raz kolejny
przeprowadziło
na
cmentarzu
parafialnym w Sterdyni kwestę pod
hasłem „OCALMY„ na rzecz
renowacji zabytkowych pomników
nagrobnych znajdujących się na tej
nekropolii.
28 kwestujących (dzieci, młodzieŜ
i dorośli - Augustyniak Agnieszka,
Augustyniak Stanisław, Jóźwiak
Teresa, Klimczuk Janina, Krysiak
Krystyna, KrzyŜanowska Aleksandra,
Kur Agnieszka, Kur Mirosława, Kur
Monika, Kur Wiesław, Maciak
Stanisława, Mastalerczuk Mirosława,
Osipiak ElŜbieta, Pałka Zofia,
Pawluczak
Kazimierz,
Pytel
Franciszek, Sarna Andrzej, Sarna
Krystyna, Sarna Urszula, Sidorzak
Ignacy, Sikorska GraŜyna, Szalach
Andrzej, Szalach Aneta, Szalach
Karina,
Szymańska
Jadwiga,
Szymański Mieczysław, Zielińska
Natalia, śochowski Zdzisław) zebrało
4333 zł. Kwestowanie trwało od godz.
8.00 do 17.00.
W latach 2003, 2004 i 2006 kwesty
organizował Społeczny Komitet.
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
remontowokonserwatorskie 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.
Od 2012 roku zbiórką środków
na renowację pomników zajmuje się
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej.
Sprawozdanie
finansowe
przedstawia się następująco:
Pozostałość z kwest w latach
wcześniejszych organizowanych
przez społeczny komitet – 90,21 zł
Kwesta 2012 r. - 3600 zł.
Kwesta 2013 r. - 4170 zł.
Kwesta 2014 r.- 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.
Po dodaniu obecnej kwoty (4333
zł) na kolejną renowację, a będzie to
prawdopodobnie nagrobek ks.
Broniszewskiego
mamy
zgromadzone 9099,14 zł.
W imieniu Zarządu Towarzystwa
Miłośników 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.
Szczególne słowa podziękowania
naleŜą się wolantariuszom, którzy od
2012 r. czyli juŜ po raz czwarty
uczestniczyli w kweście. Są to:
Klimczuk Janina, Krysiak
Krystyna, Kur Agnieszka, Kur
Mirosława, Kur Wiesław, Maciak

Stanisława, Pałka Zofia, Sarna
Andrzej, Szymańska Jadwiga,
Szymański Mieczysław i Zielińska
Natalia.
Mieczysław Szymański
- Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
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11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne
obchody
Narodowego Święta Niepodległości
rozpoczęły się mszą świętą
w kościele parafialnym, w oprawie
muzycznej StraŜackiej Orkiestry
Dętej.
Po mszy świętej wszyscy
uczestniczący w obchodach udali się
pod pomnik poświęcony pamięci
Ŝołnierzom Armii Krajowej. W
swoim przemówieniu Pani Wójt
przypomniała jak waŜna jest pamięć
o Ŝołnierzach, którzy poświęcili
swoje Ŝycie dla ratowania Ojczyzny.
Podziękowała równieŜ wszystkim
osobom
uczestniczącym
w obchodach Święta Niepodległości
oraz wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania uroczystości.
W hołdzie poległym w obronie
Ojczyzny zostały złoŜone kwiaty.
Samorząd Gminny reprezentowali
Przewodniczący Rady Gminy Pan
Kazimierz Pawluczak, Wójt Gminy
Pani GraŜyna Sikorska oraz Zastępca
Wójta Gminy Pan Tomasz
Rostkowski. Kwiaty złoŜyli równieŜ
przedstawiciele
Polskiego
Stronnictwa Ludowego, Prawa
i Sprawiedliwości, Zespołu Szkół
w Sterdyni oraz Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Sterdyni.
Kolejną częścią uroczystości był
wstęp laureatów VI Konkursu
Piosenki Patriotycznej Południowego
Podlasia i Mazowsza, w którym
zaprezentowali się: Zespół wokalny
z Publicznego Gimnazjum im.
Aleksandra Kamińskiego w Kosowie
Lackim,
Szymon
Dzikowski
z Zespołu Szkół w Skrzeszewie,
Zespół „Krasnoludki” z Gminnego
Przedszkola przy Zespole Szkół
w Sterdyni oraz Agata Parzonka ze
Szkoły Podstawowej w Łazowie.

Wiersze
recytowali:
Arleta
Kulikowska, Wiktoria Saczuk,
Milena Andrzejewska, Ola Szajko,
śaneta Mostowiec i Ewa Mazurczak.
Całą uroczystość, zarówno
w kościele jak i przy pomniku,
uświetniła gra StraŜackiej Orkiestry
Dętej oraz obecność pocztów
sztandarowych reprezentowanych
przez Ochotnicze StraŜe PoŜarne.
Kolejnym etapem obchodów
Święta
Niepodległości
był
zorganizowany po raz VIII Bieg
Niepodległości o Puchar Wójta
Gminy Sterdyń. W kategorii Szkół
Podstawowych wśród dziewcząt
zwycięŜyła Lena Wojtkowska,
natomiast wśród chłopców Adam
Zając.W kategorii Open wśród kobiet
zwycięŜyła Julia Kur, natomiast
wśród męŜczyzn Ignacy Sidorzak.
Po zakończeniu biegu na
wszystkich uczestników obchodów
Narodowego Święta Niepodległości
czekała gorąca grochówka.
Agata Romaniuk
Zapraszam do obejrzenia
reportaŜu z uroczystości. Zakładka
Galeria/strona WWW TMZS:
www.sterdyn.24tm.pl
Mieczysław Szymański

INFORMACJA
Wójt Gminy Sterdyń informuje,
Ŝe w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek)
Urząd Gminy Sterdyń będzie nieczynny.
W tym dniu pracownikom przysługuje dzień wolny
w zamian za przypadające w sobotę
26 grudnia 2015 r. święto.
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RGK.6733.1.2015

Sterdyń, dnia 19.11.2015 r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2015r., poz 199 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam
Ŝe w dniu 19 listopada 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Sterdyń postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia, które polegać będzie
na:
Przebudowie drogi gminnej Nr 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń na terenie następujących działek:
1.obręb geodezyjny Lebiedzie dz: 1024, 1026,
2.obręb geodezyjny Dzięcioły Dalsze : dz. nr 596, 936 ,
3.obręb geodezyjny Chądzyń : dz. nr 705,

W związku z powyŜszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania, do
czynnego udziału w kaŜdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Wyjaśniam, Ŝe zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz 199 z późn. zm.), decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po
uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Sokołowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego – w zakresie melioracji, właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa
drogowego oraz innymi organami wymienionymi w ustawie.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.
Pouczenie: Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleŜnych od organu. Zgodnie z art. 41 § 1 KPA w toku
postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji
publicznej o kaŜdej zmianie swojego adresu (zgodnie z § 2 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny).
Wójt Gminy Sterdyń
/-/ GraŜyna Sikorska
Sprawę prowadzi: Jadwiga Czarnocka, Kier.Ref.Roln. I Gosp.Kom. Tel. (25) 787 00 04 wew. 107

Z odblaskami bezpieczniej

Szanowni państwo przypominamy,
Ŝe kaŜdy pieszy poruszający się po
zmierzchu po drodze poza obszarem

zabudowanym jest zobowiązany do
uŜywania elementów odblaskowych.
Osoba mająca na sobie takie
elementy jest widoczna nawet
z odległości 150m, natomiast pieszy
ubrany w ciemny strój bez
elementów odblaskowych jest
widziany przez kierującego z
odległości ok 40m, co z pewnością
nie ułatwia reakcji kierowcy.
Jesienne dni są coraz krótsze

i bardziej szare. Bez względu na to,
czy dzieci idą do szkoły
samodzielnie,
czy
teŜ
są
odprowadzane przez rodziców,
Ŝeby były bezpieczne na drodze,
muszą być widoczne. Warto więc
zaopatrzyć
nasze
pociechy
w elementy odblaskowe (równieŜ
w terenie zabudowanym).
Anna Kowalska
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Sekrety małej pszczółki

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej w styczniu 2016 roku
rozpocznie realizację projektu
"Sekrety
małej
pszczółki"
dofinansowanego przez Fundację
BGK w 8 edycji konkursu
grantowego „Na dobry początek!
Fundacja BGK nagrodziła 50
projektów
edukacyjnych
wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci wiejskich i z małych
miejscowości z całej Polski.
Dofinansowanie w wysokości ponad
405 tys. zł otrzymają biblioteki,
instytucje kultury oraz lokalne
organizacje pozarządowe. Łączna
wartość projektów wyniesie ponad
630 tys. złotych.
W projekcie "Sekrety małej
pszczółki", jako jednym z czterech
realizowanych w Województwie
Mazowieckim będzie brało udział
100 dzieci w wieku od 3 do 8 lat (60
z przedszkola i 40 ze szkoły
podstawowej, które korzystają
z popołudniowych
zajęć
pozaszkolnych) oraz 70 rodziców.
Główne cele projektu to:
- zapoznanie z pracą pszczelarza,
- poznanie historii pszczelarstwa
naszego regionu,
- poznanie kolejnych etapów

wytwarzania
miodu
przy
wykorzystaniu specjalistycznego
sprzętu,
- zapoznanie z róŜnymi gatunkami
owadów pszczołowatych,
- poszerzenie wiadomości na temat
korzyści z płynących z działania
owadów
dla
człowieka
i środowiska,
- prowadzenie działań związanych
z ochroną lokalnych ekosystemów:
• zakładanie drewnianych uli w lesie,
• załoŜenie ogródka z roślinami
miododajnymi,
• prowadzenie edukacji ekologicznej
społeczności lokalnej,
• załoŜenie ścieŜki edukacyjnej
- poznanie
znaczenia
wykorzystywania miodu w róŜnych
dziedzinach gospodarczych,
- poznanie wartości odŜywczych
i zdrowotnych miodu,
- rozwijanie
zainteresowań
przyrodniczych poprzez:
• zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie,
• warsztaty kulinarne,
• wycieczki do pasieki i lasu,
• zajęcia edukacyjne z dziećmi,
rodzicami i z społecznością lokalną,
• przedstawienie teatralne ,,Przygody
małej pszczółki”,
- zmiana
postaw
lokalnego
społeczeństwa
i
promocja
pozytywnych działań związanych
z ochroną przyrody w szczególności
pszczół.

W 8 edycji konkursu „Na dobry
początek!” wpłynęła rekordowa
liczba
742
wniosków.
O
dofinansowanie ubiegały się:
biblioteki (137 wniosków), fundacje
(83), instytucje kultury (211)
i stowarzyszenia (311). Najwięcej
wniosków wpłynęło z następujących
województw: mazowieckie (84),
małopolskie (81) i wielkopolskie (75),
najmniej z województwa lubuskiego
(14).
Projekty były oceniane pod
względem kryteriów takich jak:
nowatorskość, przydatność dla
odbiorców,
partnerstwo
–
wykorzystanie zasobów lokalnych
i współpraca z innymi organizacjami,
zaangaŜowanie rodziców, zespół
i kompetencje realizatorów, spójność
zaplanowanych działań i klarowność
budŜetu. Dodatkowe punkty były
przyznawane
dla
organizacji
mających siedzibę w gminach o
niskich dochodach na jednego
mieszkańca.
BudŜet realizowanego projektu to
7 722,00 zł, dofinansowanie przez
Fundację BGK to 6 822,00 zł, 900 zł
wynosi wkład własny.
Zakończenie i podsumowanie
projektu odbędzie się w czerwcu
2016 r. podczas Pikniku Rodzinnego.
Mieczysław Szymański
- Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

Całe podium dla gimnazjalistek ze Sterdyni

Dnia 30 października 2015 r.
w siedzibie NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego w Łochowie spotkali
się finaliści konkursu „NadbuŜańskie
spotkania z przyrodą ”.
Celem konkursu jest zdobywanie
i pogłębianie wiedzy na temat
wartości
przyrodniczych,
historycznych
i
kulturowych

oraz NadbuŜańskiego
Parku
Krajobrazowego.
W gronie laureatów znalazło się
sześć uczennic Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Sterdyni. Aleksandra
Wojtkowska i Magdalena śelazowska
z klasy IIIa zajęły I miejsce.
Uczennice wykonały pracę „W kółko
o przyrodzie”, w której wykazały, Ŝe
materia w przyrodzie krąŜy a energia
przepływa w jednym kierunku.
Weronika Piwko i Aleksandra Szajko
z klasy IIIb uplasowały się na II
miejscu. Dziewczęta wykonały pracę
„Punkty warte zaznaczenia”, w której

ukazały
niezwykłe
miejsca
w najbliŜszej okolicy, znane i mniej
znane, niekiedy ukryte. III miejsce
przyznano
Wiktorii
Saczuk
i Katarzynie Wilk z klasy II za pracę
„Punkty warte połączenia”, w której
zaproponowały trasę wycieczki
rowerowej po najbliŜszej okolicy.
Wszystkie
prace
zostały
wykonane
pod
kierunkiem
nauczycielki biologii Jadwigi
Szymańskiej. NaleŜy dodać, Ŝe
w kategorii gimnazjum na konkurs
wpłynęło 27 prac.
Mieczysław Szymański
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
2) zwiększenia udziału energii
pochodzącej
ze
źródeł
odnawialnych, redukcji zuŜycia
energii
finalnej
poprzez
podniesienie
efektywności
energetycznej.

Drodzy Mieszkańcy
Gmina Sterdyń zakończyła
opracowywanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN).
Rada Gminy Sterdyń uchwałą Nr
X/54/15 z dnia 25 listopada 2015
przyjęła
Plan
Gospodarki
Niskoemisyjnej.

Przyjęcie dokumentu przez Radę
Gminy Sterdyń pozwoli Gminie na
ubieganie się o środki zewnętrzne na
Celem opracowania, a następnie realizację zadań zapisanych w PGN.
wdraŜania „Planu gospodarki
Wójt Gminy Sterdyń
niskoemisyjnej dla Gminy Sterdyń”
/-/ GraŜyna Sikorska
(PGN) jest wsparcie działań na rzecz
realizacji pakietu klimatycznoenergetycznego do roku 2020, tj.
1) redukcji
emisji
cieplarnianych,

gazów

„Ocalmy od zapomnienia”
Historii wiele się naczytasz
Na epitafiach, starych listach,
Na słojach drzew,
cmentarnych płytach,
Ruinach i wykopaliskach.
Więcej na stronie WWW TMZS:
www.sterdyn.24tm.pl

Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej
serdecznie zaprasza na spotkanie
z cyklu

„Ocalmy od zapomnienia”,

które odbędzie się w dniu 13 grudnia
(niedziela) 2015 roku w Gminnym
„Nauka”
Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni.
- Franciszek Kobryńczuk
Rozpoczęcie o godz. 1400.
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Zbieranie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Sterdyń

W miesiącu sierpniu 2015 r.
realizowane było zadanie pn.
„Zbieranie i unieszkodliwianie
azbestu z terenu Gminy Sterdyń”.
Całkowity koszt realizacji zadania
wynosił 34 288,44 zł. Gmina
uzyskała
dofinansowanie
z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w

formie dotacji w
kwocie 29
140,00 zł.
Z tych środków odebrano
i unieszkodliwiono 6844 m2 płyt
azbestowo-cementowych tj. 95,91
Mg, od 51 właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Sterdyń. Odbiorem
i unieszkodliwianiem płyt azbestowo
- cementowych zajmowało się LubEko-Plus Wiesław Łukasik ul.
cementowych z terenu Gminy
Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin.
Sterdyń.
Na bieŜąco przyjmowane są
GraŜyna Saczuk
wnioski na odbiór płyt azbestowo-

S E G R E G U J E M Y O D P A D Y !!!
Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i opakowania wielomaterialowe,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomaterialowe, szkło, metal. NaleŜy je segregować w następujący sposób:
Papier i opakowania wielomate- i zgniecione butelki plastikowe po
riałowe – pojemniki koloru napojach (np. typu PET), puste butelki
plastikowe po kosmetykach i środkach
niebieskiego
czystości, plastikowe opakowania po
Wrzucamy: gazety, ksiąŜki, katalogi,
Ŝywności (np. po jogurtach, serkach,
zeszyty, papierowe torby i worki,
kefirach, margarynach), plastikowe
papier szkolny, biurowy, kartony i zakrętki, folia i torebki z tworzyw
tekturę oraz zrobione z nich sztucznych, kartoniki po napojach i
opakowania.
po mleku.
Nie wrzucamy: kalki technicznej, Nie wrzucamy: tworzyw sztucznych
tapet, zabrudzonego tłustego, pochodzenia medycznego, mokrych
lakierowanego lub foliowanego folii;
papieru (np. opakowań po maśle, •opakowań i butelek po olejach
jajach,
a
takŜe
folderów technicznych i smarach, puszek
reklamowych),
pieluch i pojemników po farbach i lakierach;
jednorazowych, podpasek i innych • sprzętu AGD ;
• artykułów wykonanych z poł?ączeń
artykułów higienicznych;
tworzyw sztucznych z innymi
Tworzywa sztuczne (plastik) materiałami;
i opakowania wielomateriałowe – Szkło - pojemniki koloru zielonego
pojemnik koloru Ŝółtego lub worki lub worki z napisem szkło
z napisem tworzywa sztuczne
Wrzucamy: butelki i słoiki szklane
Wrzucamy: puste, odkręcone po napojach i Ŝywności, butelki po

napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach.
Nie
wrzucamy:
ceramiki
(porcelana,naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
luster;
szklanych,
opakowań
farmaceutycznych
i chemicznych z pozostałościami
zawartości, szkła budowlanego (szyby
okienne, szkło zbrojone), szyb
samochodowych, sprzętu AGD,
Ŝarówek i lamp.
Metal – worki z napisem drobny
metal
Wrzucamy: puszki po napojach,
konserwach; • drobny złom Ŝelazny
oraz drobny złom metali kolorowych
(np. zabawki,
narzędzia).
Nie wrzucamy: •puszek po farbach,
baterii, • opakowań po aerozolach,
lekach, • opakowań po środkach
chwasto czy owadobójczych, • sprzętu
AGD,
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