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

marzec 2017 r.

Samorządowe
Wieści
W miesiącu marcu br. odbyły się
dwie sesje Rady Gminy Sterdyń.
Pierwsza, nadzwyczajna, odbyła
się 9 marca o godz. 9:00 ...
Strona 2

Dzień Kobiet
5 marca 2017 r. w gminie Sterdyń
odbyły się uroczystości z okazji
Dzień Kobiet.
Strona 4

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia,
aby upłynęły one w atmosferze radości i rodzinnych spotkań.
Życzymy dużo zdrowia, wewnętrznego spokoju
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Grażyna Sikorska
Wójt Gminy Sterdyń
z pracownikami

Kazimierz Pawluczak
Przewodniczący Rady Gminy Sterdyń
z radnymi

Herbatka z ...
W dobie Internetu i innych
środków masowego przekazu
coraz mniej ludzi sięga po
książkę, toteż należy
podejmować różne działania, aby
zapobiegać temu zjawisku.
Strona 5

O profilaktyce i ...
„To był niezwykły dzień, było
wspaniale ‘’– mówili uczniowie
Zespołu Szkół w Sterdyni po
atrakcjach tradycyjnego Dnia
Wagarowicza, obchodzonego
w pierwszym dniu kalendarzowej
Wiosny.
Strona 6

Kolejny wyjazd
Strona 8

Inne informacje
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W miesiącu marcu br. odbyły się
dwie sesje Rady Gminy Sterdyń.
Pierwsza, nadzwyczajna, odbyła się
9 marca o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej urzędu gminy.
Uczestniczyło w niej 14 radnych.
Powodem zwołania przez
Przewodniczącego Rady Gminy
sesji nadzwyczajnej była
konieczność podjęcia uchwał
w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017-2030 oraz
w budżecie gminy na rok
2017.Wprowadzone zmia ny
dotyczyły zwiększenia planu
dochodów i wydatków z tytułu
planowanej dotacji z WFOŚiGW na
zadanie
„Zbieranie
i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Sterdyń” w kwocie
23.460 zł. Kwota ta stanowi 85%
kosztów, pozostałą kwotę
w wysokości 4.140 zł gmina
zabezpiecza ze środków własnych.
Zwiększono również plan
wydatków na zakup kosiarki
samojezdnej o kwotę 3.000 zł.
Planowany koszt zakupu wynosi
16.000 zł.
W planie wydatków
zabezpieczono również wkład
własny dotyczący remontu i zakupu
wyposażenia do budynku
przeznaczonego na utworzenie
„Klubu Senior +”.

Zwiększono o 500 zł plan na
wynagrodzenie komisji
urbanistyczno-architektonicznej do
zaopiniowania „Oceny aktualności
stadium i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sterdyń”.
Ogółem wydatki zwiększono o
61.960 zł, dochody zwiększono o
26.460 zł. Różnicę w kwocie 35.500
zł zabezpieczono wolnymi środkami
powstałymi z rozliczeń lat
ubiegłych.
Druga, zwyczajna, sesja odbyła
się dnia 30 marca o godz. 9:00
w sali konferencyjnej urzędu gminy.
W sesji uczestniczyło 13 radnych.
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 Rada
przyjęła sprawozdanie z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny
i pieczy zastępczej w roku 2016
oraz sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy
Sterdyń z organizacjami
pozarządowymi. Podjęto również 5
uchwał.
Pierwsza zmieniła uchwałę
w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze,

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 7 marca 2017 r. w wieku 64 lat zmarł

Jan Niemierka
sołtys wsi Golanki
Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie i Bliskim składa
Przewodniczący Rady Gminy Sterdyń z Radnymi
Wójt Gminy Sterdyń z Pracownikami
Sołtysi Gminy Sterdyń

częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również
trybu ich pobierania. Zmiana
w uchwale dotyczyła zmiany kosztu
godziny usług opiekuńczych.
Druga uchwała w sprawie
dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do
n o we g o u st r o j u s zk o l n e g o ,
wprowadzonego ustawą- Prawo
oświatowe, na okres od dnia 1
września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r. Projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię Kuratorium
Oświaty oraz związków
za wo d owych , d zięki czemu
możliwe było podjęcie uchwały
w ostatecznej formie.
Trzecia uchwała w sprawie
przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sterdyń
w 2017 r.
Dwie ostatnie uchwały dotyczyły
zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej gminy Sterdyń na lata
2017-2030 oraz zmian w uchwale
budżetowej gminy Sterdyń na rok
2017.
W planie dochodów dokonano
następujących zmian:
- zwiększono plan o 7.000 zł
z tytułu planowanej refundacji
przez Powiatowy Urząd Pracy
prac społecznie użytecznych,
które będą wykonywane w 2017
roku, a w związku z tym
zabezpieczono plan na wydatki
w kwocie 11.700 zł na wypłatę
ś wi a d cze ń z t yt u ł u p rac
społecznie użytecznych,
- zwiększono plan dochodów o
3 . 1 0 0 zł , za b e zp i e c za j ą c
jednocześnie plan wydatków
w kwocie 3.100 zł, na zwrotów
nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych wraz
z odsetkami, które następnie
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zostaną przekazane do
Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego,
- wprowadzono dotację w kwocie
28.000 zł z WFOŚiGW na
realizację konkursów o tematyce
ekologicznej, zabezpieczając plan
wydatków w tej samej kwocie na
wydatki z tym związane,
Plan dochodów zwiększono o
38.100 zł.
W planie wydatków dokonano
następujących zmian:
- zwiększono plan o 1.000 zł na
usługi weterynaryjne dotyczące
bezdomnych psów,
- zmieniono nazwę zadania
„Przebudowa kolektora
deszczowego pod chodnikiem w
ciągu drogi krajowej nr 63
Węgorzewo- Siedlce- Sławatycze
w m. Sterdyń od km 220+626 do
km 220+890 – dokumentacja” na
„Przebudowa drogi krajowej nr
6 3 W ę go r z e w o - S i e d l c e Sławatycze w m. Sterdyńdokumentacja” jednocześnie
zwiększając plan na ten cel o
21.000 zł. Całkowita wartość

-

-

-

-

za d a n i a b ę d z i e w y n o s i ł a
37.000 zł.
wprowadzono plan na zadanie pn.
„Przebudowa drogi gminnej w m.
Stare Mursy” w kwocie 15.000 zł,
z czego 3.578,39 zł stanowić będą
środki funduszu sołeckiego.
Zadanie to jest wynikiem zmiany
w planie przedsięwzięć
realizowanych w ramach
Funduszu Sołeckiego w sołectwie
Stare Mursy. Sołectwo
zrezygnowało z przedsięwzięcia
„Utrzymanie dróg gminnych na
terenie sołectwa- zakup żwiru”,
a wprowadziło przedsięwzięcie
„Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Stare Mursy”,
zwiększono plan na zakup
kruszywa do remontu dróg
gminnych o 20.000 zł,
wprowadzono plan na zadanie pn.
„Modernizacja budynku
komunalnego w m. Sterdyńmontaż rolet zewnętrznych”
w kwocie 4.000 zł,
zabezpieczono plan w kwocie
500 zł na podatek VAT,
zabezpieczono plan na badania

WÓJT
GMINY STERDYŃ

ROLNIKU !!!
aby ograniczyć zatrucia owadów zapylających należy przestrzegać zasad dobrej praktyki
rolniczej:

podaje do publicznej wiadomości
W dniu 6 kwietnia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń
na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy
Sterdyń przeznaczonego do sprzedaży położonego w obrębach geodezyjnych :

Seroczyn dz.nr ew. 451,
393, 455/1, 1271, 1235;

Sterdyń Poduchowna dz. nr
ew. 177/17.
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej www.sterdyn.com.pl
Wójt Gminy
Grażyna Sikorska

o kr es o we st ra żakó w OSP
w kwocie 2.000 zł,
- zwiększono plan na
wynagrodzenia i pochodne
w kwocie 16.000 zł w związku
z planowanym zatrudnieniem
pracownika gospodarczego
w ramach umowy z Powiatowym
Urzędem Pracy. Wydatki na ten
cel będą częściowo refundowane
przez Urząd Pracy,
- zwiększono plan o 2.000 zł na
zakup drzwi wejściowych do
remizo-świetlicy w Starym
Ratyńcu. Szacowany koszt
zakupu wynosi 4.000 zł, z czego
2.000 zł jest zabezpieczone
w funduszu sołeckim.
Ogółem wydatki zwiększono o
118.900 zł, dochody zwiększono o
38.100 zł. Różnicę w kwocie 80.800
zł zabezpieczono wolnymi środkami
powstałymi z rozliczeń lat
ubiegłych.
Agata Romaniuk

• nie stosować środków toksycznych dla pszczół w okresie
kwitnienia roślin uprawnych
oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,
• przestrzegać okresów prewencji,
• zabiegi środkami ochrony roślin wykonywać po oblocie pszczół,
• unikać znoszenia preparatu w czasie opryskiwania, wykonywać zabieg
sprawnym sprzętem, poddanym badaniom technicznym.
Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się przy użyciu opryskiwaczy jeżeli: prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 20 m od pasiek.
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Dzień Kobiet
5 marca 2017 r. w gminie Sterdyń odbyły się uroczystości z okazji
Dzień Kobiet.
Już o godz. 14:00 rozpoczęła się
Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym
i Przedsiębiorczości, którą przeprowadziły panie z Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/
Siedlce: Anna Matyszczak oraz Joanna Pielech.
Następnie Anna Jurczak, mieszkanka gminy Sterdyń zaprezentowała na jednej z Pań pokaz makijażu,
opowiadając przy tym, co należy
zrobić, by makijaż był piękny i jednocześnie trwały. Wybranej modelce wykonany został makijaż w wersji wieczorowej.
Po pokazie wszyscy goście zgromadzili się w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni, gdzie oficjalnego otwarcia spotkania oraz powitania gości
dokonał Krzysztof Woźniak, p.o.
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni.
W części artystycznej zaprezentowali się: Elżbieta Słoniewska, Teresa Bartczak, Tadeusz Zawistowski
oraz Jerzy Łaszczuk - soliści Zespołu Wokalnego Złote Lata, działającego przy Sokołowskim Ośrodku
Kultury. W ich wykonaniu można
było usłyszeć m.in.: „Kwiatek”,
„Był bal”, „Casablanka”, „Gdzie się
podziały tamte prywatki”, „Tych lat
nie odda nikt”, „Rozstanie z morzem”. „Morze”.
Na scenie wystąpił również zespół z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w składzie: Patrycja Piwko,
Klaudia Pogorzelska, Julia Chendoszko, Julia Kur oraz Patryk Wilk. W
ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę „Być Kobietą”.
Agnieszka Wilk wystąpiła z piosenkami „Naprawdę jaka jesteś”
oraz „Zamiast”.
Nie zabrakło również debiutantów, wśród których znaleźli się Katarzyna Wilk, która po raz pierwszy
na scenie GOKiS w Sterdyni ujawniła swój talent wokalny w piosence

„Najtrudniejszy pierwszy krok”,
natomiast Maria Rytel zaprezentowała grę na skrzypcach.
Konferansjerami akademii byli:
Amelia Prokopczuk oraz Piotr Wolski, uczniowie Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza, którzy przytoczyli
również kilka pięknych tekstów o
Kobietach i o Mężczyznach.
Część artystyczną przygotował
Marek Kołodziejski, instruktor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni, który także zaśpiewał
do własnego akompaniamentu
wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Palcem planety obracasz”.
Po części artystycznej przyszedł
czas na ogłoszenie wyników Olimpiady. Laureatkami zostały: Ewa
Prokopczuk z Dzięcioł Dalszych,
Elżbieta Romańczuk ze Sterdyni
oraz Anna Kur z Łazówka. Wszyscy
Uczestnicy Olimpiady otrzymali
nagrody rzeczowe, które ufundowała i wręczyła Grażyna Sikorska,
Wójt Gminy Sterdyń.
Pani wójt serdecznie podziękowała wszystkim za obecność, za
udział w Olimpiadzie oraz wręczyła
podziękowania Paniom, które włączyły się w przygotowanie spotkania: Annie Matyszczak, Joannie Pielech, Annie Jurczak oraz Annie Rogaskiej.
Następnie nadszedł czas na życzenia, które przybyłym Paniom,
Kobietom złożyli Panowie: Tomasz
Rostkowski – Zastępca Wójta Gminy Sterdyń, Mieczysław Szymański
– Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Krzysztof Woźniak – p.o.
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni. Panowie
wszystkim przybyłym Kobietom
wręczyli goździki.
Na zakończenie w holu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni odbył się słodki poczęstunek.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa
ręcznie robionych dekoracji, pamiątek okolicznościowych wykonanych przez Annę Rogaskę.
Aneta Wilk
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Herbatka z ulubioną książką
W dobie Internetu i innych
środków masowego przekazu coraz
mniej ludzi sięga po książkę, toteż
należy podejmować różne działania,
aby zapobiegać temu zjawisku.
Dlatego Irena Kur- nauczycielka
języka polskiego i biblioteki
w Zespole Szkół w Sterdyni starała
się promować czytelnictwo wśród
dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie akcji czytelniczych
pod hasłem ,,Herbatka z ulubioną
książką", które przyciągnęły do
biblioteki szkolnej wielu
czytelników. Podczas tych spotkań,
oprócz czytania fragmentów
ulubionych książek, można było
napić się herbaty oraz zjeść pyszne
ciasto upieczone przez uczennice
gi m n a z j u m . C z yt a n e p r ze z
uczestników spotkań fragmenty
pochodziły z różnych książek, od
ulubionych lektur szkolnych do
kryminałów. Były wśród nich takie
pozycje jak ,,Serce " Edmunda de
Amicis, ,,Harry Potter"
czy ,,Zwiadowcy Johna Flanagana"
Na andrzejkowe spotkanie
przygotowano także wróżby
związane z literaturą: losowanie
książkowych zawodów i przebijanie
serc z imionami bohaterów różnych
utworów.
Z kolei podczas wigilijnego
spotkania uczestnicy zgromadzili

się wokół nietypowej choinki,
nietypowej -bo ułożonej z książek
i ozdobionej kolorowymi
łańcuchami i lampkami. Tym razem
czytano fragmenty dotyczące świąt
Bożego Narodzenia pochodzące m.
in. z utworu ,,Opowieść wigilijna"
Karola Dickensa i ,,Dzieci
z Bullerbyn’’ Astrid Lindgren.
W świąteczny nastrój wprowadzały
piękne kolędy śpiewane przez
uczniów i nauczycieli.
W drugim tygodniu lutego
o d b y ł a
s i ę
t a k ż e
walentynkowa ,,Randka w ciemno
z książką". Polegała ona na tym,
iż uczniowie mogli sobie wybrać
pięknie zapakowaną książkę
z naklejonym serduszkiem. Nikt nie
znał
tytułu
utworu,
więc ,,w ciemno" wybierał go tylko
na podstawie zaklasyfikowania go
do utworów przygodowych ,
kr y m i n a l n y c h c z y f a n t a s y.
Zainteresowanie ,,randką" było
nadspodziewanie duże, zabrakło
nawet książek. W akcję włączyli się
także nauczyciele z panią dyrektor
Grażyną Bindułą na czele oraz inni
pracownicy szkoły, którzy chętnie
wypożyczali ,,tajemnicze" utwory.
Takie akcje, oprócz promowania
czytelnictwa, miały jeszcze inną
zaletę, były okazją do integracji
młodszych dzieci ze starszymi.

Informacje dla właścicieli psów
Urząd Gminy Sterdyń
przypomina o obowiązkach osób
utrzymujących zwierzęta domowe
określonych w ustawie o ochronie
zwierząt i regulaminie
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Sterdyń.
Do obowiązkó w
osób
utrzymujących zwierzęta domowe,
a w szczególności psy należy:
 zapewnienie
pomieszczenia
chroniącego przed zimnem,
upałami
i opadami
atmosferycznymi z dostępem do
światła dziennego, umożliwiające
swobodną zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp
do wody,






stały i skuteczny dozór;
bezwłoczne usuwanie przez
wł aś ci c i el i z an i ec zy s zc zeń
pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do
użytku
publicznego, a
w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych, itp. ponadto
na terenach użytku publicznego
psy mogą być wyprowadzane
tylko na smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów
agresywnych mogą być
wyprowadzane tylko na smyczy
i w kagańcu.

Gimnazjaliści z uwagą słuchali
fragmentów czytanych
z dziecinnych książeczek i zachęcali
młodsze koleżanki i młodszych
kolegów do czytania i korzystania z
zasobów biblioteki szkolnej, które
w ostatnich miesiącach zostały
wzbogacone o wiele nowych,
ciekawych pozycji.
Na uwagę zasługuje też fakt,
iż te spotkania odbywają się po
lekcjach, a uczniowie w nich
uczestniczący, nie żałują wolnego
czasu na rozwijanie swych
kompetencji czytelniczych.
Irena Kur





zwolnienie zwierząt domowych
z uwięzi dopuszczalne jest
wyłącznie na terenach zielonych,
w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli
nad ich zachowaniem; nie dotyczy
ono psów ras uznawanych za
agresywne.
zabrania się trzymania zwierząt
domowych na uwięzi w sposób
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu
doby lub powodujący u nich
uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz niezapewniający możliwości
niezbędnego ruchu. Długość
uwięzi nie może być krótsza niż
3 m.
Grażyna Saczuk
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W Pierwszy Dzień Wiosny 2017
w sterdyńskim Zespole Szkół o profilaktyce i tolerancji
„To był niezwykły dzień, było
wspaniale ‘’– mówili uczniowie
Zespołu Szkół w Sterdyni po
atrakcjach tradycyjnego Dnia
Wagarowicza, obchodzonego
w pierwszym dniu kalendarzowej
Wiosny .
Tego dnia nie było lekcji, ale
ciekawy program dostarczył
uczestnikom niezapomnianych
wrażeń, zabawy i, co
najważniejsze , wiedzy.
Pierwszy Dzień Wiosny to
w sterdyńskiej szkole także Dzień
Profilaktyki. W tym roku Samorząd
Uczniowski Gimnazjum spisał się
na medal. Najpierw odbyła się
Familiada o tematyce wiosennej,
z humorem poprowadzona przez
Ignacego Sidorzaka i Natalię
Zielińską, ucz. Klasy III. W finale
spotkali się przedstawiciele klasy IV
szkoły podstawowej i II b
gimnazjum. Zwyciężyli starsi
zawodnicy.
Następnie odbył się pokaz mody
ekologicznej, w którym każda klasa
zaprezentowała dwa oryginalne
stroje wykonane z surowców
wtórnych. Jury najwyżej oceniło
kreacje klas V szk. podst. I IIb
gimn., ale trzeba przyznać,
że wszystkie klasy wykazały się
kreatywnością i niepowtarzalnym
poczuciem humoru.

Na spotkaniu z panią dietetyk
młodzież przypomniała sobie
zasady zdrowego odżywiania, a tej
tematyki nigdy nie jest za wiele
w czasach wysoko przetwarzanej
żywności.
Naj większą atrakcj ą dnia
okazało się spotkanie
z przedstawicielami Fundacji
„Akademia Integracji’’. Przybyli do
naszej szkoły wielokrotni medaliści
paraolimpiad: Arkadiusz Jabłoński,
Radosław Stańczuk, Grzegorz Pluta.
Dorośli niepełnosprawni
zorganizowali pokaz szermierki na
wózkach. Chętni uczniowie, ubrani
w profesjonalne stroje, mogli
spróbować swoich sił w tej
dyscyplinie. Specjalnie
przygotowane filmy dostarczyły
wszystkim wiedzy o możliwościach
osób niepełnosprawnych.
Ideą spotkania było przekazanie
młodzieży wiedzy i uświadomienie ,
że w dużym stopniu sami
odpowiadamy za własne
bezpieczeństwo i zdrowie, bowiem
większość nieszczęśliwych zdarzeń
wynika z nieodpowiedzialnych
i ryzykownych zachowań. To
przesłanie wypowiedziane zostało
w sposób niezwykle wiarygodny
i szczery przez ludzi dotkniętych
niepełnosprawnością.

Gromkie brawa były
p o d zi ę k o wa n i e m d l a g o ś c i
i wyrazem zadowolenia z tak
niezwykłego spotkania.
W końcowej części spotkania
Pani Dyrektor Grażyna Binduła
podsumowała osiągnięcia
wyjątkowo udanego Dnia
Profilaktyki. Podziękowała gościom
za zaangażowaną prezentację
ważnych treści profilaktycznych, za
wspaniałą atmosferę całego dnia.
Zwycięzcy konkursów odebrali
słodkie nagrody, a prowadzący
dzień przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego- Natalia Zielińska
i Ignacy Sidorzak – usłyszeli słowa
uznania i pochwały za sprawne,
błyskotliwe przeprowadzenie
atrakcyjnego programu.
Teresa Styś
Marta Truskolaska - Wilgos
Więcej fotografii na stronie
internetowej Zespołu Szkół w Sterdyni

„Wójt Gminy Sterdyń

PRZEBUDOWA STACJI

podaje do publicznej wiadomości, że w
dniu 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Sterdyń na okres 21 dni
został wywieszony wykaz mienia
komunalnego Gminy Sterdyń
przeznaczonego do dzierżawy położonego
w obrębie geodezyjnym Sterdyń Osada
powierzchnia 81 m² i 90 m² w działce nr
ew. 167/4.
Pon adto w/ w wyka z zos t ał
zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej, „www.sterdyn.com.pl”.

UZDATNIANIA WODY W LEBIEDZIACH

Wójt Gminy Sterdyń
/-/ Grażyna Sikorska

W miesiącu kwietniu 2017 r. została podpisana umowa
z Wykonawcą - Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM sp.
Z o.o., ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko na wykonanie przebudowy
Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach.
Stacja zaopatruje w wodę 22 miejscowości, co daje ok 70%
terenu całej gminy. Stacja została wybudowana na początku lat 80,
nie była modernizowana. Przeprowadzane były tylko bieżące
naprawy. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lebiedziach
sfinansowana zostanie z pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Umorzenie pożyczki do 40%. Kosz przebudowy SUW to
1.996.290,00 PLN brutto. Planowany termin realizacji przebudowy
SUW, do 31.10.2017 r.
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Z życia Świetlicy Socjoterapeutycznej
W marcu 2017 roku w Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Sterdyni
odbył się konkurs o tematyce
prozdrowotnej pt. „Sport to
zdrowie” zorganizowany przez
wychowawcę świetlicy oraz
Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Konkurs skierowano do dzieci
uczę s zczaj ąc yc h na za j ęci a
świetlicowe.
Celem konkursu było
propagowanie zdrowego stylu życia
wśr ód mł odzi eży, dzi ałani e
p rof i l a kt yc zn e , p odno s ze ni e
sprawności fizycznej, integrowanie
poprzez działanie w zespole oraz

kształtowanie nawyków aktywności
ruchowej.
Konkurs składał się z 2 części:
ćwiczenia sprawnościowe oraz
omnibus wiedzy z dziedziny sportu.
Wzięło w nim udział 12
wychowanków w przedziale
wiekowym od 12 do 16 lat.
Najlepszy łączny wynik osiągnęły
nas t ępuj ąc e o s o b y: Iz ab el a
Ołdakowska, Maciej Jóźwiak i
Tomasz Klukowski z kl. II b G.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody.
Wychowawca Świetlicy
Socjoterapeutycznej
Anna Dyoniziak

Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu

Jak co roku w marcu dzieci z
Gminnego Przedszkola w Sterdyni
świętowały nadejście Wiosny.
Przedszkolaki z każdej grupy miały
do wykonania wiosenne zadania:
rozwiązywały wiosenne zagadki,
sadziły rośliny, poszukiwały oznak
wiosny i rozpoznawały je, śpiewały

piosenki i wykonywały prace
plastyczne o tematyce związanej
z wiosną. Nie zabrakło także gier
i zabaw.
Po wykonaniu zadań i wspólnej
zabawie w przedszkolu, udaliśmy
się na wiosenny spacer do parku.
Kolorowym korowodem,

z kwiatami w dłoni wyruszyliśmy
pożegnać zimę, a przywołać
wyczekiwaną porę roku. Ze
śpiewem
na
ustach,
z zaangażowaniem i radością dzieci
powitały przybywającą do nas
WIOSNĘ.
Anna Dyoniziak

Konkurs Recytatorski
Eliminacje Gminne 40 Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska
Syrenka” odbyły się w dniu 23
marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni.
Do udziału w konkursie
przystąpili recytatorzy ze Szkoły
Podstawowej w Łazowie
oraz Szkoły Podstawowej im. A.
Krzywoń w Sterdyni.
Recytatorów oceniało Jury
w składzie: Stanisława Maciak,
Magdalena Zając, Aneta Wilk.
Kryteria, które brano pod uwagę to
dobór repertuaru, interpretacja

utworu, kultura mowy, ogólny
wyraz artystyczny.
Komisja konkursowa
po wysłuchaniu i ocenie wierszy
oraz wybranych fragmentów prozy
p o s t a n o wi ł a n a e l i m i n a c j e
powiatowe wysłać Gabrielę
Grzymałę oraz Pulinę Ratyńską,
uczennice Szkoły Podstawowej
w Sterdyni.
W podziękowaniu za udział
w konkursie wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe.

Organizatorzy eliminacji
gminnych serdecznie podziękowali
recytatorom za udział w konkursie,
opiekunom: Elżbiecie Radomskiej,
Marcie Piwko, Januszowi Parzonce
oraz rodzicom za przygotowanie
dzieci do konkursu.
Aneta Wilk
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Polska Noc Kabaretowa 2017
19 marca 2017 r. już po raz
kolejny
Samorządowcy Gminy
Sterdyń, członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
oraz jego sympatycy uczestniczyli
w wyjątkowym show kabaretowym
odbywającym się na Torwarze
w Warszawie.
Polska Noc Kabaretowa to
c or oc zne wi do wi s ko, kt ó r e
w każdym z kilkudziesięciu miast
Polski zbiera kilka tysięcy fanów
rozrywki na najwyższym poziomie.
Ekipa tworząca Polską Noc
Kabaretową dobierana jest tak, aby

trafić w gusta wszystkich fanów
kabaretowych, niezależnie od wieku
i poczucia humoru. To widowisko
dla każdego, o czym świadczyła
różnorodność widzów, a których
łączyło niepodważalne zadowolenie
i uśmiech na twarzy.
Zgromadzoną publiczność bawili
najlepsi w swoim fachu prezenterzy
z Kabaretu Skeczów Męczących
i ich niezwykli goście:
Paranienormalni, Kabaret
Moralnego Niepokoju, Nowaki
i Jerzy Kryszak.
Wygodnie i bezpiecznie podróż

odbywała się autokarem pana
Adama Rozbickiego z Sokołowa
Podlaskiego.
Zarząd Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
serdecznie wszystkim dziękuje za
wspólną wycieczkę i zaprasza na
kolejny wyjazd, tym razem
turystyczno-krajoznawczy, śladami
książąt mazowieckich do Płocka
i Ciechanowa. Wycieczka odbędzie
się 2 lipca 2017 roku (niedziela).
Mieczysław Szymański
- Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o
ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz.
1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz
z 2016 r. poz. 1605) zarządza się,
co następuje:
§1.1.W związku z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków
wywołanej wirusem grypy A
podtypu H5 i H7, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zakazuje się:
a) pojenia drobiu oraz ptaków
utrzymywanych przez człowieka
wodą ze zbiorników, do których
dostęp mają dzikie ptaki,
b) wnoszenia i wwożenia na teren
gospodarstwa, w którym jest
utrzymywany drób, zwłok dzikich
ptaków lub tusz ptaków łownych;
2) nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu w sposób
ograniczający jego kontakt z
dzikimi ptakami,
b) zgłaszanie do powiatowego
lekarza weterynarii miejsc, w
których jest utrzymywany drób lub
inne ptaki, z wyłączeniem ptaków
utrzymywanych stale w
pomieszczeniach mieszkalnych,
c) utrzymywanie drobiu w sposób
wykluczający jego dostęp do
zbiorników wodnych, do których
dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla
ptaków w sposób zabezpieczający
przed kontaktem z dzikimi ptakami
oraz ich odchodami,
e) karmienie i pojenie drobiu oraz
ptaków utrzymywanych w niewoli
w sposób zabezpieczający paszę i

wodę przed dostępem dzikich
ptaków oraz ich odchodami,
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych
przed wejściami i wyjściami z
budynków inwentarskich, w których
jest utrzymywany drób, w liczbie
zapewniającej zabezpieczenie wejść
i wyjść z tych budynków - w
przypadku ferm, w których drób jest
utrzymywan y w syst emie
bezwybiegowym,
g)
stosowanie przez osoby
wchodzące do budynków
inwentarskich, w których jest
utrzymywany drób, odzieży
ochronnej oraz obuwia ochronnego,
p r z e z n a c z o n y c h do u ż yt k u
wyłącznie w danym budynku - w
przypadku ferm, w których drób jest
utrzymywan y w syst emie
bezwybiegowym,
h)
stosowanie przez osoby
wykonujące czynności związane z
obsługą drobiu zasad higieny
osobistej, w tym mycie rąk przed
wejściem do budynków
inwentarskich,
i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i
narzędzi używanych do obsługi
drobiu przed każdym ich użyciem,
j) powstrzymanie się przez osoby,
które w ciągu ostatnich 72 godzin
uczestniczyły w polowaniu na ptaki
łowne, od wykonywania czynności
związanych z obsługą drobiu,
k) dokonywanie codziennego
przeglądu stad drobiu wraz z
prowadzen i e m do ku ment ac j i
zawierającej w szczególności
informacje na temat liczby padłych
ptaków, spadku pobierania paszy
lub nieśności.
2. Posiadacz drobiu zawiadamia

organ Inspekcji Weterynaryjnej albo
najbliższy podmiot świadczący
usługi z zakresu medycyny
weterynaryjnej o wystąpieniu u
drobiu następujących objawów
klinicznych:
1) zwiększonej śmiertelności;
2) znaczącego spadku pobierania
paszy i wody;
3) objawów nerwowych takich jak:
drgawki, skręty szyi, paraliż nóg
i skrzydeł, niezborność ruchów;
4) duszności;
5) sinicy i wybroczyn;
6) biegunki;
7) nagłego spadku nieśności.
3.
Dzierżawcy lub zarządcy
obwodów łowieckich zgłaszają
organowi Inspekcji Weterynaryjnej
albo najbliższemu podmiotowi
świadczącemu usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej przypadki
zwiększonej śmiertelności dzikich
ptaków.
§2. Traci moc rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z
wystąpieniem wysoce zjadliwej
grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091).
§3. Rozporządzenie wchodzi w
życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi kieruje działem administracji
rządowej - rolnictwo, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17
listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. poz. 1906).
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”
10 marca 2017 r. w Zespole
Szkół w Sterdyni odbyły się
eliminacje szkolne Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Pożarniczej
2017. Do konkursu przystąpili
uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych, łącznie 12 osób.
I etap konkursu polegał na
wypełnieniu testu z zakresu
pożarnictwa, ekologii, ratownictwa
oraz ochrony ludności.
P o po d l i c ze ni u p u nkt ó w
wyłoniono uczniów, którzy przeszli
do etapu powiatowego. Byli to:
Kornelia Kulikowska ze Szkoły
Podstawowej oraz Arleta
Kulikowska i Maciej Jóźwiak
z Gimnazjum.
W dniu 15 marca 2017 r.
w Komendzie Powi atowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Sokołowie Podlaskim odbyły się
eliminacje powiatowe.
Współorganizatorami konkursu
byli: Starostwo Powiatowe,
Komenda Powiatowa PSP
oraz Oddział Powiatowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Sokołowie Podl.
W zmaganiach powiatowych
udział wzięli uczniowie szkół

podstawowych i gimnazjów –
łącznie 19 uczestników w dwóch
kategoriach wiekowych, którzy
wcześniej wywalczyli prawo startu
na szczeblu powiatu podczas
eliminacji szkolnych. Niestety
w roku bieżąc ym zabrakło
przedstawicieli szkół
ponadgimnazjalnych.
Do etapu wojewódzkiego
awansowali zwycięzcy
z poszczególnych grup tj.
 w
I grupie wiekowej (szkoły
podstawowe) – Maria Golatowska
z Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sokołowie Podlaskim,
 w
II grupie wiekowej (szkoły
gimnazjalne) – Arleta
Kulikowska z Gimnazjum
w Sterdyni.
Oprócz zwycięzców eliminacji
powiatowych OTWP, nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez
Powiat Sokołowski oraz dyplomami
wyróżnieni zostali pozostali
uczestnicy:
 z grupy I Kornelia Kulikowska
za zajęcie III miejsca wspólnie
z D o m i n i k i e m B o g u c ki m
z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zembrowie.

z grupy II Maciej Jóźwiak za
zajęcie czwartego miejsca.
Podczas sprawdzania testów
p r z e z k o mi s j ę k o n ku r s o wą
uczniowie oraz ich opiekunowie
zostali zapoznani z pracą strażaków
oraz sprzętem zgromadzonym
w strażnicy Państwowej Straży
Pożarnej w Sokołowie Podlaskim.
Na zakończenie eliminacji
powiatowych OTWP wszystkim
uczestnikom konkursu i ich
opiekunom za przygotowanie dzieci
i mł o d zi e ży d o el i mi n ac j i
p o wi a t o w yc h p o d zi ę ko w a l i :
Komendant Powiatowy PSP – st.
bryg. Roman Malinowski, Prezes
Oddziału ZP ZOSP RP – dh.
Wojciech Wicherski oraz w imieniu
St arost y S o koło ws kiego –
Kierownik Wydziału Zarządzania
Kryzysowego - Józef Panasz.


Mieczysław Szymański

Program Rodzina 500+ w Gminie Sterdyń
31 marca 2017 roku minął pierwszy rok
funkcjonowania Programu Rodzina 500 +. Realizacja
Programu rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 roku. Przez
okres dziewięciu miesięcy 2016 roku skorzystało z
Programu w naszej Gminie 419 dzieci. Na wypłatę
świadczeń wychowawczych w roku 2016 roku
wydatkowano kwotę 1 762 738,60 zł. W I kwartale
2017 roku pomoc w ramach Programu Rodzina 500+
otrzymało 389 dzieci z terenu naszej Gminy. Na
świadczenia 500+ w
I kwartale 2017 roku wydatkowano kwotę 582 011
zł. Przez cały rok funkcjonowania Programu Rodzina
500+ wypłacono łącznie w naszej Gminie kwotę 2 344
749,60 zł. W roku 2017 z pomocy w formie świadczeń
wychowawczych korzysta 228 rodzin.
Czy realizacja Programu Rodzina 500+ przyczyniła
się do wzrostu liczby urodzeń w naszej Gminie?
Analizując dane z ewidencji ludności w I kwartale 2016
roku w naszej Gminie liczba urodzeń wyniosła 7 . W I
kwartale 2017 roku w naszej Gminie urodziło się
również 7 dzieci.
Obecne świadczenia wychowawcze przyznane są na
okres do 30 września 2017 roku. Nowy okres zasiłkowy
rozpocznie się 1 października 2017 roku. Wnioski na

nowy okres zasiłkowy będzie można składać już od
dnia 1 sierpnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sterdyni przy ulicy
Sero czy ński ej 3. Prawo do ś wiadcze ń
wychowawczych w nowym okresie będzie ustalane w
oparciu o dochody rodziny z roku 2016. Kryterium
uprawniające do świadczeń na pierwsze dziecko w
rodzinie nie ulega zmianie i wynosi 800zł, w przypadku
gdy w rodzinie wychowywane jest niepełnosprawne
dziecko kryterium dochodowe jest podwyższone
i wynosi 1200zł.
Wiesława Tymińska

Stan ludności
Liczba urodzeń:
 w 2015 roku – 32 osoby,
 w 2016 roku – 40 osób,
 w I kwartale 2017 roku – 7 osób.
Liczba zgonów:
 w 2015 roku – 69 osób,
 w 2016 roku – 72 osoby,
 w I kwartale 2017 roku – 24 osoby.
Stan ludności w 2015 roku 4248 osób, w 2016 roku
4167 osób.
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Mistrzynie powiatu w piłce siatkowej
Dnia 17.03.2017 roku
w Kosowie Lackim odbył się Finał
Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt gimnazjum.
W rozgrywkach wzięły udział
cztery drużyny: PG Sterdyń, PG
Rozbity Kamień, PG Kosów Lacki,
PG2 Sokołów Podlaski.
Ostateczny wynik po ciężkich
zmaganiach:

P u bl i c zne Gi mn a zj um w
Sterdyni

Publiczne Gimnazjum
w Rozbitym Kamieniu















Publiczne Gimnazjum nr 2
w Sokołowie Podlaskim
Publiczne Gimnazjum
w Kosowie Lackim
Nasza drużyna:
Joanna Sówka
Arleta Kulikowska
Wiktoria Saczuk
Ilona Ignatowska
Julia Zalewska
Monika Kur
Kamila Mastalerczuk
Izabela Ołdakowska
Klaudia Śladewska




Karolina Deniziak
Karolina Sumińska
Arleta Kulikowska

KONKURS LUB OLIMPIADA
W ZAKRESIE WIEDZY O ŚRODOWISKU
NATURALNYM I EKOLOGII
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostały także
złożone dwa wnioski na zorganizowanie konkursów, na
temat wiedzy ekologicznej.
Pierwszy konkurs plastyczny przeznaczony będzie
dla przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy
Sterdyń. Drugi fotograficzny skierowany będzie do
pełnoletnich mieszkańców gminy oraz uczniów
gimnazjum.
Szczegóły dotyczące konkursów zostaną ogłoszone
po pozytywnej weryfikacji wniosków przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.







PROFILOWANIE
NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH
GMINNYCH
Od 16.03.2017 r. do 10.04.2017 r. wszystkie odcinki
dróg zgłaszane przez mieszkańców jako trudne do
przejechania zostały wyprofilowane.





DOSTAWA
ŻWIRU I KRUSZYWA
30.03.2017 r. została podpisana umowa na dostawę
żwiru i kruszywa. GRAVEL Tomasz Choromański
Stara Maliszewa. Jest już możliwość realizowania
dostaw na poszczególne sołectwo.



Dnia 21 stycznia ok. godz. 11.00 w Zalesiu-gmina
Sterdyń w studni znaleziono ciało 43-letniej kobiety.
Dnia 1 lutego na terenie gminy Sterdyń w miejscowości Łazów ujawniono kradzież ziemiHUMOS. Stratę oszacowano na kwotę 4000 zł.
Dnia 23 lutego na terenie gminy Sterdyń w miejscowości Kiełpiniec, na rzece Bug ujawniono kłusownictwo. Nielegalne sieci zostały usunięte,
sprawców nieodnaleziono.
Mieszkaniec gminy Sterdyń w miesiącu marcu
uchyla się od niepłacenia alimentów. Trwa postępowanie w tej sprawie.
Dnia 27 marca na terenie gminy Sterdyń został
pozostawiony bez zabezpieczenia portfel z kartami płatniczymi, którymi się posłużono. Sprawca
przywłaszczenia został ustalony.
W dniach 27 lutego i 12 marca zostali zatrzymani dwaj nietrzeźwi mężczyźni mieszkańcy gminy
Sterdyń. Mężczyźni w stanie upojenia alkoholowego leżeli na chodniku.
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Zmiany w płatnościach bezpośrednich na 2017 rok
Rok 2017 przyniesie kilka znaczących zmian w systemie wsparcia
bezpośredniego. Co rolnik powinien
wiedzieć o tegorocznych dopłatach?
Bez zmian pozostają sektory, w
których przydzielane jest wsparcie,
czyli pozostają 4 w produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce,
kozy) i 8 w produkcji roślinnej
(buraki cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel,
len, konopie włókniste). Po przeglądzie tej formy wsparcia ministerstwo zdecydowano o zmianach zasad przyznawania płatności w sektorze młodego bydła, krów, owiec,
roślin wysokobiałkowych, owoców
miękkich i buraków cukrowych.
Zmiany wprowadza ustawa z 21
października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Nowe zasady zaczynają obowiązywać od 2017 roku.
ZWIERZĘTA
Nie 30 a 20 sztuk
w przypadku młodego bydła i
krów to maksymalna liczba zwierząt, do których może zostać
przyznana płatność. Co prawda
zwierząt można zgłosić do dopłaty
mniej, ale koperta finansowa zostaje
taka, jak dotychczas, więc pieniędzy
np. do jednej krowy powinno być
więcej. "Wprowadzona zmiana pozwala na skoncentrowanie wsparcia
w gospodarstwach, w których następuje systematyczny spadek liczby
stad i pogłowia zwierząt, a więc
gospodarstw, których sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza", tłumaczy resort rolnictwa.
Szacuje się, że zwiększenie
wsparcia obejmie około 82% rolników posiadających ok. 50% krajowego stada młodego bydła oraz
około 79% rolników posiadających
ok. 43% krajowego stada krów.
Wsparcie ma być wyższe w stadach tej wielkości, w przypadku
których w okresie 2009-2016 odnotowuje się systematyczny spadek
liczby stad i pogłowia zwierząt.
Hodowcy owiec powinni zwró-

cić uwagę na nowe terminy. Ustanowiono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się
do wsparcia – od 15 marca do 15
kwietnia roku składania wniosków
(wcześniej było to od 20 października do 20 listopada). Na zmianę miały wpłynąć postulaty zgłaszane
przez organizacje zrzeszające hodowców owiec i ma na celu ułatwienie zarządzania stadem.
"Niezależnie od tego uproszczono procedurę ubiegania się o wsparcie związane z produkcją w sektorze
owiec i w sektorze kóz (tzw. system
bezwnioskowy). Wprowadzenie
tego rozwiązania ułatwi rolnikom
ubieganie się o wsparcie do owiec i
kóz, zwłaszcza w przypadku, gdy
liczba zwierząt zgłaszanych do płatności jest duża (z uwagi na brak
limitu liczby zwierząt w gospodarstwie, które mogą być objęte płatnością, liczba zwierząt zgłaszanych do
płatności często wynosi kilkaset
sztuk). Dotychczas wiązało się to z
koniecznością wypisania w dołączanym do wniosku specjalnym
oświadczeniu wielu numerów identyfikacyjnych, co było czasochłonne
i stwarzało ryzyko popełnienia błędu", argumentuje resort.
ROŚLINY
I tu czeka gospodarzy kilka nowości w dopłatach bezpośrednich
2017. Pojawią się 2 płatności do
roślin wysokobiałkowych: do roślin
strączkowych przeznaczonych na
ziarno oraz do upraw paszowych.
"Dokonane zmiany biorą pod uwagę
potrzebę zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze
oraz lepszego ukierunkowania
wsparcia, uwzględniającego sposób
wykorzystania roślin wysokobiałkowych".
Dalej - płatność do roślin strączkowych na ziarno będzie przysługiwała do powierzchni upraw bobiku,
grochu pastewnego, łubinów i soi.
Płatność będzie miała charakter degresywny – wyższa stawka będzie
stosowana do pierwszych 75 ha
upraw w gospodarstwie, niższa do
powierzchni powyżej 75 ha. Z kole-

i płatność do upraw paszowych
będzie przysługiwała do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych
głównie do produkcji pasz objętościowych (esparceta, koniczyna,
komonica, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka). Uprawa
zgłoszona do wsparcia nie może
zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością będzie objęte nie
więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie.
Truskawki - to jedyne w sektorze owoce miękkie, do kórych będzie przysługiwało wsparcie
Buraki cukrowe. W związku ze
zniesieniem kwotowania od 2017 r.
wsparcie w sektorze buraków cukrowych będzie przyznawane do
powierzchni upraw wszystkich buraków cukrowych.
To jeszcze nie koniec zmian.
Ministerstwo rolnictwa zapowiada,
że uchylony zostanie wykaz obszarów, które są wykorzystywane
głównie do prowadzenia działalności pozarolniczej. Na takiej liście
znajdowały się lotniska, boiska
sportowe i pola golfowe. A to oznaczało, że "grunty rolne, na których
były położone te obiekty, były a
priori wykluczone z płatności bezpośrednich, niezależnie od tego, w
jakim stopniu były one wykorzystywane do prowadzenia działalności
rolniczej. Brak wykazu obszarów
automatycznie wyłączonych ze
wsparcia oznaczał będzie, że w
przypadku gruntów, na których –
poza działalnością rolniczą – prowadzona jest również działalność pozarolnicza, kierownik biura powiatowego ARiMR, w toku postępowania o przyznanie płatności, będzie
każdorazowo oceniał, czy prowadzenie działalności rolniczej nie jest
znacząco utrudnione przez intensywność, charakter, okres trwania i
harmonogram działalności pozarolniczej. Jeżeli warunek ten będzie
spełniony, grunty zostaną objęte
wsparciem", objaśnia resort.
Źródło: informacja prasowa MRiRW
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