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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

29 kwietnia 2015 r.

SAMORZĄDOWE
WIEŚCI
W dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy
Sterdyń
odbyła
się
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 93,3%.
Strona 2

WaŜne daty w maju

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

1 maja
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy,
popularnie zwany 1 Maja - międzynarodowe święto klasy robotniczej,
obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono
świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy.

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - polskie święto państwowe
obchodzone od 2004, wprowadzone na podstawie ustawy z 20 lutego
2004.

3 maja
Święto Narodowe Trzeciego Maja - polskie święto państwowe
obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990,
w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. W tym dniu obchodzimy równieŜ święto Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski.

8 maja
Narodowy Dzień Zwycięstwa - polskie święto państwowe obchodzone w
celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami w 1945 r.

Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej.

Wybory
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się
w dniu 10 maja 2015 r. Ewentualna
druga tura wyborów odbędzie się w
dniu 24 maja 2015 r. Lokale
wyborcze w dniu głosowania otwarte
będą w godzinach od 7.00 - 21.00
Strona 5

Sukcesy uczniów
Zespołu Szkół w Sterdyni
Emilia
i
Julia
Piwko
reprezentował
Zespół
Szkół
w Sterdyni na podsumowaniu
regionalnego
Konkursu
Ekologicznego „Dary lasów, pól,
łąk…”, natomiast Ewelina Florczuk,
Krystian Kulikowski i Paweł Łach
zdobywając I miejsce w eliminacjach
powiatowych reprezentować będą
Powiat Sokołowski i Gimnazjum w
Sterdyni w eliminacjach regionalnych
w Siedlcach.
Strona 7
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 21 kwietnia 2015 r. o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy
Sterdyń
odbyła
się
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
93,3%.
Sesja została zwołana ze względu
na konieczność zwiększenia planu o
10.000 zł na przebudowę ul. Tadeusza
Kościuszki w Sterdyni.
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 zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2015- 2030
Dochody ogółem zwiększa się do
kwoty 10.449.801,00zł z tytułu
zmiany planu dochodów bieŜących.
Wydatki ogółem zwiększa się do
kwoty 10.781.503,57 zł z tytułu
zmiany planu wydatków bieŜących i
majątkowych wprowadzonych do
planu Zarządzeniem Wójta oraz
Uchwałą Rady Gminy. W wydatkach
majątkowych zwiększa się plan na
zadanie „Przebudowa ul. Tadeusza

Kościuszki w Sterdyni” o kwotę
10.000 zł.
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na
rok 2014
W dochodach zwiększa się plan o
10.000 zł z tytułu wpływów
z odzyskanego VAT. Kwotę tą po
stronie wydatków przeznacza się na
zwiększenie planu na zadanie
„Przebudowa
ul.
Tadeusza
Kościuszki” w związku z potrzebą
zabezpieczenia brakującej kwoty po
rozstrzygnięciu przetargu.
Agata Łagoda

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Sterdyń zaprasza mieszkańców wsi:
Białobrzegi, Kamieńczyk, Kiełpiniec, Dzięcioły
Kolonia, Lebiedzie Kolonia, Paderewek Kolonia,
Stelągi Kolonia do składania deklaracji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach
planowanego przez Gminę zadania pn.: „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Sterdyń – dokumentacja” z wykorzystaniem
funduszy europejskich na lata 2014 – 2020.
Planowany udział finansowy mieszkańców to
kwota 2.500,00 zł.

Więcej szczegółów dotyczących zadania moŜna
uzyskać w Urzędzie Gminy Sterdyń w pok. Nr 7 oraz pod nr
tel. (25) 787 00 41.
WyŜej wymienione deklaracje naleŜy złoŜyć do
30.04.2015 r. w tutejszym Urzędzie Gminy.
Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Sterdyń
oraz na stronie internetowej www.sterdyn.com.pl
Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy.

SEGREGUJEMY ODPADY
Segregacji
podlegają
następujące frakcje odpadów
komunalnych: papier i opakowania
wielomaterialowe,
tworzywa
sztuczne, szkło, metal
naleŜy
je
segregować
w następujący sposób :
- papier
i
opakowania
wielomateriałowe –pojemniki
koloru niebieskiego lub worki z
napisem papier
wrzucamy:
• gazety,
ksiąŜki,
katalogi,
zeszyty, papierowe
torby
i worki, papier
szkolny,
biurowy, kartony i tekturę oraz
zrobione z nich opakowania.
nie wrzucamy:
• kalki
technicznej,
tapet,
zarudzonego
tłustego,
lakierowanego lub foliowanego
papieru (np. opakowań po maśle,
jajach
a
takŜe
folderów
reklamowych),
pieluch
jednorazowych, podpasek i innych
artykułów higienicznych;

- tworzywa sztuczne (plastik) pojemnik koloru Ŝółtego lub worki
z napisem tworzywa sztuczne
wrzucamy (czyste):
• puste, odkręcone i zgniecione butelki
plastikowe po napojach (np. typu
PET), puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po Ŝywności
(np. po jogurtach, serkach, kefirach,
margarynach), plastikowe
zakrętki, folia i torebki z tworzyw
sztucznych.
nie wrzucamy:
• tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego
,mokrych
folii, opakowań i butelek po olejach
technicznych i smarach, puszek i
pojemników
po
farbach
i
lakierach, sprzętu AGD, artykułów
wykonanych z połączeń tworzyw
sztucznych z innymi materiałami;
- szkło - pojemniki koloru zielonego
lub worki z napisem szkło
wrzucamy (czyste);
• butelki i słoiki szklane po napojach i

Wójt Gminy Sterdyń
/-/GraŜyna Sikorska
Ŝywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania
po kosmetykach.
nie wrzucamy:
• ceramiki ( porcelanany,naczyń typu
arco,talerzy,doniczek), luster, szklan
ych opakowań farmaceutycznych i
chemicznych z pozostałościami
zawartości, szkła budowlanego
(szyb
okiennych,
szkła
z b r o j o n e g o ) , s z y b
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,
GraŜyna Saczuk

3

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 1 kwietnia 2015 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach
obwodowych komisji
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, oraz moŜliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn.
zm.) oraz Uchwały Nr XIX/128/12 z dnia 27 grudnia
2012 r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic

Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do
Urzędu Gminy Sterdyń najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.
jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej
ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w
której czasowo przebywa.
Wyborca moŜe zgłosić zamiar głosowania
korespondencyjnego Wójtowi Gminy najpóźniej do dnia
27 kwietnia 2015 r. (termin wydłuŜony zgodnie z art. 9 § 2
Kodeksu wyborczego).
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca,
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, moŜe
złoŜyć do Urzędu Gminy Sterdyń, najpóźniej do dnia 4
maja 2015 r. /termin wydłuŜony zgodnie z art. 9§ 2
Kodeksu wyborczego/, wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa do głosowania.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców,
udzielenia
pełnomocnictwa,
głosowania
korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do
głosowania moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Sterdyń

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.
Woj. Maz. Z 2013 r. poz. 1612) – Wójt Gminy Sterdyń
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach
i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
lokalach
obwodowych
komisji
wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.

przy ul. T. Kościuszki 6, pokój nr 8 od poniedziałku do
piątku w godz.8.00 – 16.00 tel.: 25 787 00 04, wew.110,
108, fax 25 787 00 04, fax 25, adres e-mail:
ug_sterdyn@pro.onet.pl
Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r.
(niedziela) bez przerwy w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie
obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument umoŜliwiający stwierdzenie
toŜsamości.
Dla celów głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
została wyznaczona Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
w Sterdyni oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w
Starym Ratyńcu
Wójt Gminy Sterdyń
/-/GraŜyna Sikorska
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Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na terenie gminy Sterdyń zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
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WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 10 maja 2015 r. Ewentualna druga tura wyborów
odbędzie się w dniu 24 maja 2015 r. Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godzinach od 7.00 - 21.00
W majowych wyborach prezydenckich wystartuje 11 kandydatów.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.
)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:
1 BRAUN GrzegorzMichał, lat 48,
10 TANAJNO Paweł Jan, lat 39,
Narodowego;
wykształcenie wyŜsze w zakresie
wykształcenie wyŜsze w zakresie
filologii polskiej, wykonujący 7 KUKIZ PawełPiotr, lat 51,
zarządzania, wykonujący zawód
wykształcenie średnie, wykonujący
zawód reŜysera i publicysty,
doradcy
do
spraw
zawód muzyka i publicysty, miejsce
zamieszkały w Warszawie, nie
przedsiębiorców, miejsce pracy:
pracy: samodzielna działalność
naleŜy do partii politycznej;
partia polityczna Demokracja
gospodarcza, zamieszkały we
2 DUDA Andrzej Sebastian, lat 42,
Bezpośrednia, zamieszkały w
Wrocławiu,
nie
naleŜy
do
partii
wykształcenie wyŜsze prawnicze,
Warszawie, członek Demokracji
politycznej;
poseł
do
Parlamentu
Bezpośredniej;
Europejskiego, zamieszkały w 8 OGÓREK MagdalenaAgnieszka, lat 11 WILK
Jacek,
lat
40,
36,
wykształcenie
wyŜsze
Krakowie, członek Prawa i
wykształcenie wyŜsze prawnicze,
historyczne, wykonująca zawód
Sprawiedliwości;
wykonujący zawód adwokata,
nauczyciela akademickiego, miejsce
3 JARUBAS AdamSebastian, lat 40,
miejsce pracy: indywidualna
pracy: Małopolska WyŜsza Szkoła
wykształcenie wyŜsze historyczne,
kancelaria
adwokacka,
im. Józefa Dietla w Krakowie,
wykonujący zawód wyŜszego
zamieszkały w Warszawie,
zamieszkała w Warszawie, nie
urzędnika samorządowego, miejsce
członek Kongresu Nowej
naleŜy do partii politycznej;
pracy: Urząd Marszałkowski
Prawicy.
Województwa Świętokrzyskiego, 9 PALIKOT JanuszMarian, lat 50,
Zastępca Przewodniczącego
wykształcenie wyŜsze filozoficzne,
zamieszkały w Błotnowoli gmina
Państwowej Komisji Wyborczej
poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Wiesław Kozielewicz
Nowy Korczyn, członek Polskiego
Polskiej, zamieszkały w Lublinie,
Stronnictwa Ludowego;
członek Twojego Ruchu;
4 KOMOROWSKI Bronisław Maria,
lat 62, wykształcenie wyŜsze
historyczne,
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej,
zamieszkały w Warszawie, nie
Przypominam mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali
naleŜy do partii politycznej;
segregację
odpadów o prowadzeniu prawidłowej segregacji odpadów,
5 KORWIN-MIKKE
Janusz
zgodnej z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości
Ryszard, lat 72, wykształcenie
i porządku na terenie Gminy Sterdyń.
wyŜsze filozoficzne, poseł do
W przypadku nie prowadzenia prawidłowej segregacji i na
Parlamentu
Europejskiego,
podstawie informacji uzyskanej z firmy odbierającej odpady - Decyzją
zamieszkały w Józefowie,członek
Wójta zostanie zmieniona wysokość opłaty za odpady.
Kongresu Nowej Prawicy;
6 KOWALSKI MarianJanusz, lat 50,
wykształcenie podstawowe, będący
Wójt Gminy Sterdyń
osobą bezrobotną, zamieszkały w
/-/GraŜyna Sikorska
Lublinie,
członek
Ruchu

Informacja
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Wykaz kół łowieckich działających na terenie gminy Sterdyń
i osób odpowiedzialnych za szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną

OBOWIĄZKI OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ NA OSN
W ZAKRESIE POPRAWY PRAKTYKI ROLNICZEJ
Na OSN stosuję się następujące
zasady nawoŜenia:
1) nawoŜenie stosuje się w okresach
i w warunkach, gdy nie ma
zagroŜenia, Ŝe zawarte w nich
składniki mineralne, szczególnie
związki azotu, będą wymywane do
wód gruntowych lub zmywanie do
wód powierzchniowych w stopniu
powodującym zagroŜenie dla wód,
a
w
konsekwencji
ich
zanieczyszczenie;
2) nawozy naturalne i organiczne
na gruntach ornych stosuje się w
okresie od 1 marca do dnia 15
listopada;
3) nawozy płynne naturalne na
łąkach trwałych i pastwiskach
trwałych stosuje się od dnia 1 marca
do dnia 15 sierpnia;
4) nawozy stałe naturalne stosuje
się:
a) na łąkach trwałych od dnia 1
marca do dnia 30 listopada,
b) na pastwiskach trwałych od dnia
1 marca do dnia 15 kwietnia i od
15 października do dnia 30
listopada;
5) nawoŜenia nie stosuje się przez
cały rok na glebach ieuprawianych,
w tym na ugorach.
Warunki
przechowywania
nawozów naturalnych oraz
postępowanie z odciekami
1) Płynne nawozy mineralne naleŜy
przechowywać w taki sposób, aby
wycieki nie przedostawały się do
gruntu i wód.
2) NaleŜy zapewnić pojemność
zbiorników do przechowywania
gnojówki i gnojowicy, przez okres,

w którym rolnicze ich wykorzystanie
nie jest moŜliwe, odpowiadają co
najmniej 6 miesięcznej produkcji tych
nawozów.
3) Obornik naleŜy przechowywać
w sposób zabezpieczający przed
przenikaniem odcieków do wód lub
gruntu, lub w przypadku utrzymania
zwierząt na głębokiej ściółce,
w budynku
inwentarskim
o
nieprzepuszczalnym podłoŜu.
4) NaleŜy zapewnić moŜliwość
gromadzenia i przechowywania
obornika przez okres, kiedy nie jest on
rolniczo wykorzystywany, jednak nie
krócej niŜ przez 6 miesięcy,
5) Nawozy naturalne przechowuje się
w odległości większej niŜ 20m od
studni, od linii brzegu cieków
i zbiorników
wodnych,
jeŜeli
obowiązujące przepisy nie stanowią
inaczej,
6) W okresie od dnia 1 marca do 31
października, jednak nie dłuŜej niŜ
przez 12 tygodni, dopuszcza się
złoŜenie obornika na pryzmie
bezpośrednio na gruncie, przy
zachowaniu następujących wymagań:
a) pryzmy lokalizuje się poza
zagłębieniami terenu, na moŜliwie
płaskim terenie o dopuszczalnym
spadku
3%,
na
terenie
niepiaszczystym i niepodmokłym,
w odległości większej niŜ 20 m od
linii
brzegu
wód
powierzchniowych;
b) w przypadku potrzeby ponownego
złoŜenia obornika na pryzmie
w kolejnym sezonie wegetacyjnym
pryzmy muszą być lokalizowane
w innym miejscu.

7) Pasze soczyste przechowuje się na
zabezpieczonym gruncie w taki
sposób, aby wycieki
nie
przedostawały się do gruntu i wód,
w szczególności w silosach, na
płytach lub na pokładzie z foli
i sieczki i oraz pod przykryciem
foliowym,
8) Kiszonki składuje się w odległości
większej niŜ 20 m od linii brzegu
wód powierzchniowych oraz źródeł
i ujęć wody.
9) Nawozy stosuje się oraz rolniczo
wykorzystuje ścieki na glebach
zamarzniętych powierzchniowo.
10) Rozsiewanie
nawozów
i opryskiwacze myje się oraz wodę
z ich mycia rozlewa w odległości
większej niŜ 20 m od brzegu
zbiorników oraz cieków wodnych.
11) Ilość zastosowanych w ciągu
roku
nawozów
mineralnych
w kaŜdym gospodarstwie nie moŜe
przekroczyć dawki 170 kg azot
w czystym składniku na 1 ha
uŜytków rolnych,
12) Do
opracowania
planu
nawoŜenia zobowiązani są wszyscy
prowadzący działalność rolniczą na
OSN gospodarujący na powierzchni
powyŜej 100 ha uŜytków rolnych
OSN.
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Sukces młodych ekologów z Zespołu Szkół w Sterdyni
W dniu 24 kwietnia 2014 r.
w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa
Rudka w Korycinach odbyło się
uroczyste
podsumowanie
regionalnego
Konkursu
Ekologicznego „Dary lasów, pól,
łąk…”.
Konkurs zorganizowany przez
gminny Ośrodek Kultury w CzyŜewie
cieszył
się
wielkim
zainteresowaniem. W tegorocznej
edycji wpłynęło prawie 500 prac z 47
instytucji oświaty i kultury
z powiatów
województwa
podlaskiego i mazowieckiego.
W gronie laureatów znalazły się
dwie uczennice Zespołu Szkół
w Sterdyni. Prace konkursowe
wykonane
pod
kierunkiem
nauczycielki przyrody i ekologii
Jadwigi Szymańskiej zostały wysoko
ocenione. Julia Piwko zajęła III

miejsce, a Emilii Piwko przyznano
wyróŜnienie. Laureatom wręczono
nagrody rzeczowe. Uczestnicy
spotkania
obejrzeli
równieŜ
przedstawienie teatralne „Mały
KsiąŜę” przygotowane przez dzieci
i młodzieŜ z Gminnego Ośrodka
Kultury w CzyŜewie pod kierunkiem
instruktorki Pani Anny Kazimierczuk.
Wśród zaproszonych gości obecny był
JE ks. Tadeusz Pikus Biskup
Drohiczyński oraz Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego Jerzy
Leszczyński.
Były
rozmowy
i pamiątkowe zdjęcia z gośćmi
i leśnikami, którzy obchodzili Dzień
Ziemi.
Satysfakcjonujące jest to, Ŝe
uczniowie sterdyńskiej szkoły osiągają
znaczące sukcesy w dziedzinie
ekologii i godnie promują szkołę.
Jadwiga Szymańska

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Przez dwa dni uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Powiatu Sokołowskiego,
rywalizowali w Zespole Szkół
w Sterdyni o miano najlepszej
druŜyny w swojej kategorii.
Organizacją rywalizacji zajęły się
Wojewódzki
Ośrodek
Ruchu
Drogowego w Siedlcach, Starostwo
Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
oraz Komenda Powiatowa Policji w
Sokołowie Podlaskim.
Turniej
obejmował:
test
znajomości zasad ruchu drogowego
oraz jazdę sprawnościową po
rowerowym torze przeszkód.
Po zaciętej rywalizacji komisja
konkursowa ogłosiła wyniki.
Tegorocznymi zwycięzcami są
druŜyny:
W kategorii szkoły podstawowe:
 Szkoła Podstawowa nr 4
w Sokołowie Podlaskim
 Szkoła Podstawowa w Skibniewie
 Szkoła Podstawowa w Zembrowie
 Szkoła Podstawowa w Sterdyni
zajęła 4 miejsce
W kategorii gimnazja:
 Publiczne Gimnazjum w Sterdyni

 Publiczne Gimnazjum w Kosowie
Lackim
 Publiczne Gimnazjum nr 2
w Sokołowie Podlaskim
Zwycięzcy otrzymali puchary
i atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w
Sokołowie Podlaskim i Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w
Siedlcach.
Szkołę Podstawową w Sterdyni
reprezentowali uczniowie klasy V:
Patrycja Danielak, Karolina Deniziak,
Marcin Szalach oraz Adrian Zieliński,
natomiast Gimnazjum reprezentowali:
Ewelina
Florczuk,
Krystian
Kulikowski i Paweł Łach.
Zwycięzcy obu kategorii
reprezentować
będą
Powiat
Sokołowski
w
eliminacjach
regionalnych w Siedlcach.
Podczas turnieju Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w
Sokołowie Podlaskim podinsp.
Zbigniew Pilip zaprezentował nowy
program profilaktyczny Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w

Radomiu „B&N” czyli „B-jak
bezpieczny N-jak niechroniony”.
Celem programu "B&N" jest m.in.
wyrobienie społecznej akceptacji, a
nawet poparcia dla większego niŜ
dotychczas włączenia się szkół w
kształtowanie poŜądanych społecznie
postaw młodych ludzi w tak waŜnej
dziedzinie Ŝycia, jaką jest
uczestnictwo w ruchu drogowym.
Zaproszenia do tego programu juz
otrzymały szkoły uczestniczące w
turnieju. Zaproszenie to trafi jeszcze
do wszystkich samorządów i szkół
naszego powiatu.
Mieczysław Szymański
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Wykaz obrębów ewidencyjnych
na terenie Gminy Sterdyń objętych zakresem obowiązywania
Programu określonego dla OSN
"Bug od Tocznej do Broku"

Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04.
Zespół Redakcyjny: Anna Kowalska, Teresa Styś, Mieczysław Szymański.
Materiały do Biuletynu przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy – tel. 025-787-00-04.
Nakład 100 egz. Wszystkie egzemplarze bezpłatne, dostępne na terenie gminy w spółdzielczych
i prywatnych jednostkach handlowych oraz w Urzędzie Gminy. Skład i opracowanie graficzne - Mieczysław Szymański

