Egzemplarz
bezpłatny

Biuletyn Informacyjny Gminy

Nr 12/2015 ISNN-1895-5843

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

31 grudnia 2015 r.

Samorządowe Wieści
W dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.
9:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się XI
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wyniosła 93%.
Strona 2

Inwestycje w 2015 roku
Samorząd Gminy Sterdyń w roku
2015 realizował następujące zadania:
Strona 3

Pomoc Ŝywnościowa
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Sterdyni włączył się
w akcję polegającą na dystrybucji
jabłek pochodzącących od polskich
producentów owoców w ramach
programu „Dalsze tymczasowe
wsparcie producentów owoców
i warzyw”.
Strona 3

Kolejne sukcesy

Uroczysta sesja Rady Gminy Sterdyń

3 grudnia w warszawskim kinie
Praha odbyła się uroczysta gala
ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród zwycięzcom XIII edycji
konkursu o tematyce ekologicznej.
Do finałowego, wojewódzkiego
etapu konkursu zakwalifikowało się 18
uczniów, w tym dwie uczennice
z Zespołu Szkół w Sterdyni
Strona 5

Informacje i ogłoszenia
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 29 grudnia 2015 r. o godz.
9:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyła się XI
Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 93%.
Była to wyjątkowa sesja,
poniewaŜ zgodnie z ustawowym
obowiązkiem Rada Gminy Sterdyń
podjęła uchwałę budŜetową na 2016
r. oraz Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2016-2030.
Zgodnie z zapisami ustawy o
finansach publicznych obie uchwały
zostały przekazane do Regionalnej
Izby Obrachunkowej gdzie zostały
pozytywnie zaopiniowane. Zarówno
uchwała budŜetowa na 2016 rok, jak i
Wieloletnia Prognoza Finansowa na
lata 2016-2030 zostały jednogłośnie
przyjęte przez Radę Gminy do
realizacji.
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 uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2016-2030;
- w sprawie uchwalenia uchwały
budŜetowej gminy Sterdyń na rok
2016;
- w sprawie uchwalenia „Strategii

Rozwoju Gminy Sterdyń na lata
2016-2025”;
- o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych dla
Gminy Sterdyń na rok 2015”;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Gminy
Sterdyń na rok 2016”;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Sterdyń
na rok 2016”;
- w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Sterdyń na rok 2016;
- w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych Komisji Rady
Gminy Sterdyń na rok 2016;
- w sprawie wyraŜenia zgody na
przystąpienie Gminy Sterdyń do
projektu p.n. „Budowa systemu
ostrzegania i alarmowania
ludności o zagroŜeniach dla
Powiatu
Sokołowskiego”
realizowanego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa V: „Gospodarka
przyjazna środowisku” Działania
5.1: „Dostosowanie do zmian
klimatu”, typ projektu: „System
wczesnego ostrzegania przed
zjawiskami katastrofalnymi”;

- w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Sterdyń na lata 20162018;
- w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony
Ofiar
Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020;
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2015- 2030;
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2015.
Po zakończeniu obrad sesji
wszyscy zebrani podzielili się
opłatkiem oraz złoŜyli sobie
Ŝyczenia.
Agata Romaniuk

Dziękujemy za Dar Serca!
Przygotowując się do Świąt
BoŜego Narodzenia, otwierając
swoje serca na przyjście Słowa, które
staje się Ciałem, uruchamiamy
w sobie przestrzeń Ŝyczliwości
i wraŜliwości. Łatwiej dostrzegamy
potrzebujących i staramy się dzielić
z innymi. MoŜna by rzec, Ŝe powstaje
w tym czasie swoista „kumulacja
dobra”. Pięknym zwyczajem tego
okresu jest przygotowywanie paczek
świątecznych dla osób będących
w trudniejszej sytuacji materialnej.

Nasza społeczność parafialna
i gminna z wielką wraŜliwością
odpowiedziała na apel Caritas
diecezjalnej, GOPS – u i parafii.
Prosty dar serca przyniósł radość i
nadzieję wielu rodzinom. Dobrze,
Ŝe jest ”ktoś” kto potrafi dzielić się
swoim czasem, uśmiechem, czy
dobrem materialnym. Dziękujemy!
Nie bądźmy obojętni na krzywdę
i biedę sąsiadów. „Dzielmy się
sercem, jak wigilijnym opłatkiem”.

Bądźmy wraŜliwi na potrzeby
innych przez wszystkie dni roku,
a wtedy BoŜe Narodzenie będzie
w kaŜdym z nas, kaŜdego dnia.
U iE
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Inwestycje i zadania zrealizowane w 2015 roku
1.Zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej dla
miejscowości Dzięcioły Dalsze;
2.Przebudowa drogi gminnej w Białobrzegach;

ekologicznej w Zespole Szkół w Sterdyni oraz Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Łazowie, dzięki czemu
zostało pozyskane doposaŜenie bazy edukacji
ekologicznej w szkołach;

3.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Seroczyn
Kolonia;

12.Pielęgnacja alei Lipowej w Sterdyni;

4.Przebudowa ul. T. Kościuszki w Sterdyni;

13.Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy
Sterdyń (usunięto 6800 m2 eternitu od 51 właścicieli);

5.Opracowanie
dokumentacji
na
przydomowych oczyszczalni ścieków;

budowę

6.Opracowanie dokumentacji na przebudowę stacji
uzdatniania wody w Lebiedziach;
7.Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
gminnej Sterdyń-Dzięcioły-Chądzyń;
8.Budowa chodnika przy drodze powiatowej
w Kamieńczyku- inwestycja powiatowa;
9.Remont dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Sterdyni;
10.Zakończonie modernizacji świetlicy wiejskiej
w Szwejkach;
11.Realizacja

projektu

dotyczącego

edukacji

14.Zakończenia melioracji 350 ha pól na terenie gminy
Sterdyń - inwestor WZMiUW;
15.Przekazanie dotacji dla szpitala powiatowego na zakup
karetki;
16.Udzielanie
bezpłatnej
pomocy
rolnikom
w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie;
17.Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
gminy Sterdyń;
18.Wprowadzenie Karty DuŜej Rodziny na terenie gminy
Sterdyń;
19.Opracowanie ponad 400 protokołów do wniosków
rolników o oszacowanie szkód powstałych w wyniku
suszy.

Dystrybucja Ŝywności w Gminie
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sterdyni włączył się w
akcję polegającą na dystrybucji
jabłek pochodzącących od polskich
producentów owoców w ramach
programu „Dalsze tymczasowe
wsparcie producentów owoców
i warzyw”. Jabłka pochodzą od
polskich sadowników, którzy
w związku z nałoŜonym embargiem
rosyjskim nie mogli ich sprzedać.
Dzięki oddaniu tych jabłek w ramach
programu sadownicy będą mogli
uzyskać rekompensatę od polskiego
rządu.
Do gminy Sterdyń w 2015 r.
trafiło 29 151 kg jabłek za
pośrednictwem Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Siedlcach.
Jabłka zostały rozdysponowane
wśród mieszkańców gminy w dniach
1 i 16 grudnia 2015 r.
W miesiącu grudniu 2015r. do
Gminy Sterdyń w ramach realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc

śywnościowa
2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym trafiło 2 584,400 kg
produktów Ŝywnościowych w postaci:
mleka, kawy, cukru, sera, mielonki,
kaszy, ryŜu, makaronu, oleju.
Produkty
Ŝywnościowe
będą
przekazywane
nieodpłatnie
najbardziej
potrzebującym
mieszkańcom
naszej
Gminy.Warunkiem uzyskania pomocy
Ŝywnościowej jest: spełnienie
kryterium wynikającego z art. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, posiadanie
dochodu
w
wysokości
nie
przekraczającej 150% kwoty o której
Po pomoc Ŝywnościową moŜna
mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej – zgodnie zgłaszać się do Gminnego Ośrodka
z Wytycznymi Ministerstwa Pracy Pomocy Społecznej w Sterdyni ulica
i Polityki Społecznej ,tj. 951zł Wojska Polskiego 17.
w przypadku osoby gospodarującej
Wiesława Tymińska
samotnie, 771 zł na jedną osobę
w przypadku rodziny.
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Spotkanie z Biskupem
„PrzecieŜ do Betlejem nie jest
tak daleko…ono jest na odległość
ludzkiego serca, na odległość myśli,
na odległość otwartych szeroko
ramion i na odległość dłoni
otwartej. KaŜdego dnia moŜna tu
dojść”.
Na Wigilię szkolną w Łazowie
przygotowaliśmy Jasełka „Miejsce
dla Jezusa”. Dzieląc się radością
i atmosferą Świąt BoŜego Narodzenia
przedstawiliśmy je w kościele

w Łazówku i w Seroczynie. W
Seroczynie spotkaliśmy znamienitego
Gościa - Ks. Biskupa Tadeusza
Pikusa.
Spotkanie to było dla nas wielkim
przeŜyciem. Dziękujemy Bogu za ten
dar spotkania. Dziękujemy teŜ
wszystkim za złoŜone ofiary. Bóg
zapłać!
E.O.
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„Świadoma energia – oszczędzamy i zmieniamy źródła”
3 grudnia w warszawskim kinie
Praha odbyła się uroczysta gala
ogłoszenia wyników i wręczenia
nagród zwycięzcom XIII edycji
konkursu o tematyce ekologicznej
„Świadoma energia – oszczędzamy
i zmieniamy źródła” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu
województwa
mazowieckiego. Celem konkursu
była popularyzacja odnawialnych
źródeł energii (OZE).

700 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów
z
Mazowsza.
Przeprowadzony był on w trzech
etapach: szkolnym, regionalnym i
wojewódzkim. Uczestnicy konkursu
oceniani byli w trzech kategoriach:
klasy 0–III szkoły podstawowej –
plakat ekologiczny, klasy IV – VI
szkoły podstawowej - komiks i klasy I
– III gimnazjów – prezentacja
multimedialna „OZE w moim prace (po jednej w kaŜdej kategorii)
regionie”.
zakwalifikowano
do
etapu
W konkursie wzięło udział ponad
Z kaŜdego regionu trzy najlepsze wojewódzkiego. Przy ocenie prac
konkursowych komisja brała pod
uwagę pomysłowość, oryginalność,
samodzielność, a takŜe walory
estetyczne,
dekoracyjne
i edukacyjne.
Do finałowego, wojewódzkiego
etapu konkursu zakwalifikowało się
18 uczniów, w tym dwie uczennice z
Zespołu Szkół w Sterdyni - Emilia
Piwko z klasy IIb Szkoły
Podstawowej im. A. Krzywoń
i Natalia Waszczuk z klasy IIIa
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza,
które reprezentowały region
siedlecki. Uczennice wykonały prace
pod kierunkiem nauczycielki
przyrody i biologii Jadwigi
Szymańskiej.
Dla
laureatów
przewidziano cenne nagrody
rzeczowe w postaci sprzętu
elektronicznego (tablety) oraz
pomoce dydaktyczne i publikacje o
tematyce edukacyjno-ekologicznej
dla szkół.
W podsumowaniu konkursu
udział wzięła Pani Dyrektor Zespołu
Szkół w Sterdyni GraŜyna Binduła,
która odebrała nagrodę dla szkoły.
Dodatkową nagrodą była projekcja
filmu „Magiczne Święta Kacpra
i Emmy”.
Organizatorzy
przygotowali równieŜ wspaniały
poczęstunek. Kolejny konkurs o
tematyce ekologicznej dostarczył
mnóstwa wraŜeń i radości.
Mieczysław Szymański
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Dzień Patrona 2015 w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Sterdyni
„Byłem,
Nobla zdobyłem,
wróciłem…” – powiedział Henryk
Sienkiewicz po odebraniu literackiej
Nagrody Nobla w 1905 roku,
pierwszego w historii - tak waŜnego
dla Polaków, udręczonych latami
zaborów - wyróŜnienia. Ta waŜna
uroczystość odbyła się 10 grudnia
1905 roku w Sztokholmie, w kolejną
rocznicę
śmierci
fundatora,
szwedzkiego
naukowca
i przedsiębiorcy, Alfreda Nobla
Dokładnie w 110 rocznicę
wręczenia nagrody Sienkiewiczowi
w Gimnazjum
w
Sterdyni
obchodzono Dzień Patrona.
Uroczystość
przygotowała
młodzieŜ pod kierunkiem nauczycieli
Teresy Styś – polonistki oraz Marka
Kołodziejskiego – nauczyciela
muzyki i plastyki.
Spotkanie składało się z dwóch
części. Najpierw uczennica klasy II
Aleksandra Łach w przygotowanej
przez
siebie
prezentacji
multimedialnej przybliŜyła sylwetkę
fundatora nagrody – Alfreda Nobla
oraz przypomniała wszystkich
polskich Noblistów. Widzowie

z zainteresowaniem
obejrzeli
okolicznościowe medale oraz
dyplomy, przygotowywane dla
kaŜdego laureata na specjalne
zamówienie Akademii Szwedzkiej.
Nie mniej ciekawe były informacje o
bankiecie odbywającym się po części
oficjalnej. Gala z udziałem króla
Szwecji jest co roku niezwykłym
wydarzeniem nie tylko dla 1300
zaproszonych gości, ale teŜ dla całego
świata.

współtworzyły piękną atmosferę.
Natomiast
zespół
wokalny
przygotowany
przez
Marka
Kołodziejskiego
uświetnił
Po
ciekawej
prezentacji tegoroczny Dzień Patrona.
w inscenizacji uczniowie odtworzyli
MłodzieŜ naszego gimnazjum
przebieg uroczystości wręczenia pięknie odebrała przekazywane
literackiej Nagrody Nobla Patronowi treści, co w swoim wystąpieniu
szkoły. Ignacy Sidorzak z kl. II podkreśliła Pani Dyrektor GraŜyna
brawurowo wcielił się w postać Binduła. Pani Dyrektor odniosła się
Sienkiewicza, a za sugestywne do przekazywanych treści oraz
przedstawienie biografii pisarza oraz podziękowała za przygotowanie
przedstawienie fragmentów jego szkolnego
święta
uczniom
autentycznego przemówienia otrzymał i nauczycielom: T. Styś i M.
gromkie brawa od koleŜanek Kołodziejskiemu
oraz
panu
i kolegów. Zaznaczył się takŜe (nie M.Szymańskiemu za oprawę
tylko prawdziwie królewskim fotograficzną imprezy.
wzrostem) Przemek Kur z IIIb w roli
Dzień Patrona Gimnazjum Anno
samego króla Szwecji. Dziewczęta
Domini 2015 przeszedł do historii.
prowadzące uroczystość – Ola Szajko
i Ola Kościuszko z III b z
Teresa Styś
dziewczęcym wdziękiem i swobodą

Mikołajki w Gminnym Przedszkolu w Sterdyni
7 grudnia 2015 roku w przedszkolu
w Sterdyni odbyły się Mikołajki.
Przedszkolaki
z
przejęciem
przygotowywały się na ten dzień, ucząc
się dla Mikołaja piosenki i wiersza.
Przed przyjściem gościa wspólnie
bawiły się w róŜnorodne zabawy
ruchowo-sprawnościowe,
które
wprowadziły wszystkich w świąteczny

nastrój. Gdy przybył oczekiwany gość,
radość zapanowała wśród dzieci, które
wysłuchiwały, kogo poprosi Mikołaj
do siebie, aby wręczyć mu prezent.
Wszystkie dzieci po otrzymaniu
podarunku zaśpiewały Mikołajowi
piosenkę i podziękowały za przybycie
zapraszając za rok.

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

ElŜbieta Ludwiniak
pewnością nie ułatwia reakcji
kierowcy.
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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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych '2016
Wykonawca: PGK Sp. z o.o., 07-100 Węgrów,
ul. Gdańska 69, tel. 25 792 23 11,

A

odpady niesegregowane

B

papier, tworzywa sztuczne, metal

C

odpady wielkogabarytowe

D

szkło

E

odpady ulegające biodegradacji

www.pgk.wegrow.pl

Rejon 1
miejscowości: Sterdyń, Dzięcioły BliŜsze,
Dzięcioły Dalsze, Kolonia Seroczyn, Seroczyn

B
A

A

D
A

E
B
A

E

B

C
A

D
A

Rejon 2 - miejscowości: Dzięcioły Kolonia, Nowe Mursy, Stare Mursy, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary
Ratyniec, Stelągi, Kolonia Stelągi, Golanki, Zaleś, Lebiedzie, Kolonia Lebiedzie, Grądy, Kuczaby

B
A

A

D
A

E
B
A

E
C
A

B

D
A
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Rejon 3 - miejscowości: Szwejki, Sewerynówka, Padarewek, Kolonia Padarewek, Łazów, Matejki,
Łazówek, Kiełpiniec, Kamieńczyk, Chądzyń, Białobrzegi, Kiezie

B
A

A

D
A

E
B
A

E
C
A

B

D
A

HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych na terenie gminy Sterdyń
w okresie sprawozdawczym od 1.01.2016 do 6.02.2016 r.
L.p.

Ochotnicza
StraŜ PoŜarna

1

Mursy

Data
Godzina
zebrania
30.01.2016

Miejsce
zebrania

Osoba obsługująca zebranie z ramienia
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

1800

Sala OSP

Szymański Mieczysław, Turos Zbigniew

00

2

Łazów

9.01.2016

19

Sala OSP

Turos Zbigniew

3

Seroczyn

9.01.2016

1800

Sala OSP

Wyszyński Marek

00

4

Stary Ratyniec

16.01.2016

19

Sala OSP

Szalach Andrzej

5

Paderewek

6.02.2016

1900

Sala OSP

Makowiecki Krzysztof

00

6

Kamieńczyk

16.01.2016

19

Sala OSP

Wierzbicki Janusz

7

Dzięcioły BliŜsze

9.01.2016

1900

Sala OSP

Wiktorzak Wojciech

00

8

Kiełpiniec

23.01.2016

19

Sala OSP

Krysiak Jerzy

9

Białobrzegi

23.01.2016

1900

Sala OSP

Kobryń Adam

00

10

Dzięcioły Dalsze

6.02.2016

19

Sala OSP

Zembrowski Andrzej

11

Sterdyń

6.02.2016

1800

Sala OSP

Szymański Mieczysław, Andrzej Pogorzelski

00

Sala OSP

Główka Bogdan

12

Chądzyń

30.01.2016
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