Egzemplarz
bezpłatny

Biuletyn Informacyjny Gminy

Nr 11/2014 ISNN-1895-5843

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

22 grudnia 2014 r.

Szanowni mieszkańcy
Gminy Sterdyń
Dziękujemy serdecznie za wzięcie udziału w wyborach
samorządowych i oddanie na nas głosu.
Zapewniamy, Ŝe z chwilą objęcia funkcji celem
najwaŜniejszym dla nas stało się dobro naszej gminy Gminy Sterdyń.
GraŜyna Sikorska - Wójt Gminy,
Kazimierz Pawluczak - Przewodniczący Rady
Gminy,
Mieczysław Szymański - W-ce Przewodniczący Rady
Gminy i Przewodniczący Komisji Socjalno Oświatowej,
Andrzej Pogorzelski - Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej,
Bogdan Boruta - Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Gospodarki śywnościowej,
Mirosława Mastalerczuk - Przewodnicząca Komisji
Ekonomiczno–Gospodarczej,
Stanisław Jan Jurczak - Radny Gminy

Serdeczne Ŝyczenia radosnych
Świąt BoŜego Narodzenia w cieple rodziny,
Pięknie pachnącej choinki, zdrowia i energii
na co dzień oraz uśmiechu i Ŝyczliwości
na kaŜdy dzień Nowego Roku 2015
Ŝyczą Radni Gminy Sterdyń, Wójt Gminy Sterdyń
oraz pracownicy

Witold Marek Krasnodębski - Radny Gminy
Wiesław Kur - Radny Gminy
Piotr Rokita - - Radny Gminy
ElŜbieta Romańczuk - Radna Gminy
Radosław Ryciak - Radny Gminy
Wojciech Sójka - Radny Gminy
Mariusz Bogusław Tomczuk - Radny Gminy
Urszula Krystyna Turos - Radna Gminy
Adam Tadeusz Zawadzki - Radny Gminy

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
- w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu juŜ wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych
Świąt BoŜego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2015
Ŝyczy Redakcja
Biuletynu Informacyjnego Gminy Sterdyń
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 1 grudnia 2014 r. o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy
Sterdyń
odbyła
się
I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
100%. Była to pierwsza sesja Rady
Gminy wybranej w wyborach
samorządowych 16 listopada 2014 r.
Zgodnie z zapisami ustawy o
samorządzie gminnym obradom
przewodniczył najstarszy wiekiem
radny Pan Stanisław Jurczak.
Po powitaniu zebranych gości
przez przewodniczącego obradom
rady Przewodnicząca Gminnej
Komisji Wyborczej Pani Małgorzata
Szajko
wraz
z
Zastępcą
Przewodniczącej Gminnej Komisji
Wyborczej
Panią
Agnieszką
Przesmycką wręczyły radnym
zaświadczenia o wyborze na radnego.
Kolejnym etapem było odczytanie roty
ślubowania przez najmłodszego
radnego Pana Piotra Rokitę oraz
złoŜenie ślubowania przez radnych
gminy. ZłoŜenie ślubowania jest
niezbędne do objęcia mandatu
radnego.
Następnie radni przystąpili do
podjęcia pierwszej uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy. Do pełnienia funkcji
Przewodniczącego radni zgłosili Pana
Kazimierza Pawluczaka, który wyraził
zgodę na kandydowanie, oraz Panią
Urszulę Turos, która nie wyraziła woli
kandydowania. Wyłoniona spośród
radnych
3-osobowa
Komisja
Skrutacyjnaw składzie Pani Urszula
Turos, Pani ElŜbieta Romańczuk oraz
Pani Mirosława Mastalerczuk,
przygotowała karty do głosowania,
regulamin
głosowania
oraz
przeprowadziła wybory. W wyniku
głosowania tajnego radni wybrali
Radnego Kazimierza Pawluczaka na
Przewodniczącego Rady Gminy
Sterdyń.
Kolejnym etapem był wybór
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Do pełnienia tej funkcji został
zgłoszony tylko jeden kandydat, Pan
Mieczysław Szymański. Zgodnie
z wolą radnych wybory przygotowała

i przeprowadziła Komisja Skrutacyjna,
która
przeprowadziła
wybory
Przewodniczącego. W wyniku
głosowania tajnego radni wybrali
Radnego Mieczysława Szymańskiego
na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Sterdyń.
Po
podjęciu
uchwały
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej Pani Małgorzata Szajko
oraz Zastępca Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej Pani
Agnieszka Przesmycka wręczyły
zaświadczenie o wyborze na Wójta
Pani GraŜynie Sikorskiej po czym
Pani Wójt złoŜyła ślubowanie
wypowiadając formułę „Obejmując
Urząd Wójta Gminy Sterdyń,
uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam
wierności prawu, a powierzony mi
urządsprawować będę tylko dla dobra
publicznegoi
pomyślności
mieszkańców gminy Sterdyń.Tak mi
dopomóŜ Bóg”.
W dalszej części obrad została
podjęta uchwała w sprawieustalenia
składów osobowych stałych Komisji
Rady Gminy. W wyniku wyborów
radnych składy Komisji przedstawiają
się następująco:
Komisja Rewizyjna:
1.Mariusz Tomczuk
2.Stanisław Jurczak
3.Andrzej Pogorzelski
4.Urszula Turos
5.Wiesław Kur
Komisja Rolnictwa i Gospodarki
śywnościowej:
1.Bogdan Boruta
2.Wojciech Sójka
3.Urszula Turos
4.Adam Zawadzki
Komisja EkonomicznoGospodarczej:
1.ElŜbieta Romańczuk
2.Mirosława Mastalerczuk
3.Radosław Ryciak
4.Stanisław Jurczak
Komisja Socjalno-Oświatowej:
1.Mieczysław Szymański
2.Mariusz Tomczuk
3.Witold Krasnodębski
4.Piotr Rokita
Kolejną
uchwałą
radni

zdecydowali o Przewodniczących
poszczególnych stałych Komisji
Rady Gminy. Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został wybrany
Pan
Andrzej
Pogorzelski,
Przewodniczącym
Komisji
Rolnictwa
i
Gospodarki
śywnościowej Pan Bogdan Boruta,
Przewodniczącą
Komisji
Ekonomiczno-Gospodarczej
P a n i
M i r o s ł a w a
Mastalerczuk,a Przewodniczącym
Komisji
Socjalno-Oświatowej
Pan Mieczysław Szymański.
W czasie obrad sesji została
równieŜ podjęta uchwała w sprawie
wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Sterdyń.
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W dalszej kolejności porządku
obrad ustępujący Wójt Gminy Pan
Czesław Marian Zalewski przedstawił
sprawozdanie o stanie gminy, po czym
głos został przekazany nowo

zaprzysięŜonej Pani Wójt GraŜynie działania mające na celu dobro
Sikorskiej. W swoim wystąpieniu mieszkańców gminy Sterdyń.
zapewniła ona o chęci współpracy
Agata Łagoda
z radnymi, aby wspólnie podejmować

„Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze”

W październiku br. rozpoczęto
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
dla wsi Dzięcioły Dalsze.
Od stycznia 2014 r. trwało
przygotowanie
dokumentacji
projektowej. Następnie Gmina

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Siemiatyczach.
Realizacja inwestycji planowana
jest do 11 maja 2015 r.
W ramach zadania wykonana
zostanie:
1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
z rur PCV SN 8 DN 200 mm
L=845 mb
2.Kanalizacja sanitarna - rurociąg
tłoczny z rur PEHD 90 mm, L=404
mb
3.Odgałęzienia boczne i podłączenia
kanalizacyjne rury PCV 160 mm,
L=1046 mb
4.Przepompownia ścieków P-3 DN
1200 mm wraz z rurociągiem
Sterdyń złoŜyła wniosek i uzyskała
tłocznym z rur PEHD DN 90 mm L
dofinansowanie z Wojewódzkiego
130 mb
Funduszu Ochrony Środowiska
Anna Kowalska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 577 000,00 zł.
Zadanie realizowane jest przez

„Termomodernizacja budynku remizo – świetlicy w Starych Mursach”
utrzymania budynku wynikający
ze zmniejszenia zapotrzebowania na
ciepło do ogrzewania, a tym samym
mniejsza emisja dwutlenku węgla do
atmosfery
oraz
spowolnienie
eksploatacji nieodnawialnych źródeł
energii.
Dodatkowym
atutem
przedsięwzięcia jest poprawa estetyki
przestrzeni publicznej w Starych
Mursach.
Zadanie zostało dofinansowane
w formie poŜyczki częściowo
umarzalnej
ze
środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Pod koniec listopada br. w Starych
Mursach
ukończona została
termomodernizacja budynku remizo –
świetlicy. W ramach zadania
docieplono ściany zewnętrzne
wykonane z gazobetonu, płytami

styropianowymi o grubości 10 cm.
Docieplone zostały takŜe ościeŜa,
płytami grubości 3 cm przy uŜyciu
gotowych zapraw klejących.
NajwaŜniejszą korzyścią płynacą
z realizacji zadania jest niŜszy koszt

Marlena Stańczyk
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KaŜdy moŜe zostać świętym Mikołajem – wystarczy tylko chcieć
„Człowiek jest wielki
nie przez to co ma,
Nie przez to kim jest,
Lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II

W dniach 8- 9 grudnia 2014 r.
w naszej gminie przebywała grupa
przedstawicieli
ING-Usługi
Finansowe.
Ci szlachetni ludzie o wielkich
sercach juŜ po raz drugi przekazali dla
naszych
mieszkańców
paczki
świąteczne
pełne
róŜnych
smakołyków, zabawek dla dzieci
i innych artyułów niezbędnych
w prowadzeniu
gospodarstwa
domowego. Ta bezinteresowana
pomoc jest bardzo cenna dla naszych
mieszkańców, wnosi wiele radości
i nadziei na lepsze jutro.
Wszyscy obdarowani wyrazili
wdzięczność za ofiarowaną pomoc,
składając serdeczne podziękowania za
okazane serce i hojność Państwa. U

wielu osób w czasie przekazywania
paczek zauwaŜyliśmy głębokie
wzruszenie. Staliście się Państwo dla
naszych mieszkańców „światełkiem”,
które zapala w sercach radość,
nadzieję i wdzięczność oraz wiarę
w lepsze jutro.
Dzisiaj niestety coraz rzadziej
spotykamy takich ludzi, którzy
zupełnie bezinteresownie niosą pomoc
nieznanym
sobie
ludziom
znajdującym się w potrzebie. A
przecieŜ warto pomagać innym.
Człowiek potrzebujący pomocy po
prostu gdzieś w swym Ŝyciu się
pogubił, brak mu odwagi lub pomysłu
na wprowadzenie zmian, a czasami
brak wiary we własne siły. Poprzez
okazanie pomocy jednoczymy się,

WÓJT GMINY STERDYŃ
podaje do publicznej wiadomości
W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy Sterdyń
przeznaczonego do sprzedaŜy połoŜonego w obrębie
geodezyjnym:
- Sterdyń Poduchowna.
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
www.sterdyn.com.pl.
Wójt Gminy GraŜyna Sikorska

dzielimy problemy na pół,
powodujemy, Ŝe ludzie mają więcej
energii
i
sił
do
walki
z przeciwnościami losu. Pomagając
dodajemy człowiekowi wiary we
własne siły, wzbudzamy w ludziach
pozytywne wartości, dajemy szansę
stanięcia na własnych nogach w
Ŝyciu.
Warto pomagać innym, poniewaŜ
niesiona przez nas pomoc wraca do
nas w silniejszej postaci, wtedy gdy
się
tego
nie
spodziewamy
i w najbardziej nieoczekiwanym
momencie Ŝycia. Bo przecieŜ kaŜdy
nawet najdrobniejszy gest zmienia
świat- czyjś świat na lepsze.
Wiesława Tymińska

Harmonogram odbioru odpadów 2015
Rejon I - Sterdyń, Lebiedzie, Dzięcioły BliŜsze,
Dzięcioły Dalsze, Kolonia Seroczyn, Seroczyn.
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Z pokoju nauczycielskiego…
Drodzy Rodzice
Przed nami piękny świąteczny czas. Zapominamy o codziennych obowiązków i świątecznych radości
typowo szkolnych obowiązkach, aby więcej uwagi zostanie w nas siła płynąca z mocy BoŜego Narodzenia,
poświęcić naszym najbliŜszym. Spędzimy razem więcej niech wnosi w nasze domy miłość, spokój i Ŝyczliwość.
czasu, okaŜemy sobie uczucia, o których moŜe nie
W imieniu wszystkich sterdyńskich nauczycieli
mówimy codziennie, ale które przecieŜ w nas są.
– Teresa Styś
Niech czas Świąt będzie dla nas wszystkich czasem
niezapomnianej wzruszeń. Niech na cały rok pełen

Sukces sterdyńskiej gimnazjalistki
8 grudnia 2014 r. w Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyły się eliminacje
rejonowe Przedmiotowego Konkursu Biologicznego
organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie
i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Powiat Sokołowski reprezentowała uczennica sterdyńskiego
gimnazjum Dorota Romańczuk.
Uczennica przygotowana przez nauczycielkę biologii Jadwigę
Szymańską wykazała się największą wiedzą i umiejętnościami
i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się
2 marca 2015 r. w Warszawie.

Mikołajki w przedszkolu

Mieczysław Szymański

5 grudnia.2014 r. w Gminnym Przedszkolu w Zespole Szkół
w Sterdyni odbyły się Mikołajki.
W tym roku mikołajkową niespodziankę dzieciom sprawili
rodzice, przygotowując teatrzyk „Warsztat Mikołaja”. Podczas
oglądania przedstawienia, podczas którego elfy pakowały prezenty,
dzieci nie ukrywały emocji, radości i zdziwienia, Ŝe to rodzice
pomagają świętemu Mikołajowi.
Na zakończenie Mikołaj z pomocą elfów podarował
wszystkim dzieciom wspaniałe prezenty, a one podziękowały mu
wspólną piosenką ,,Ding-dong”. Przedszkolaki Ŝegnając
wspaniałego gościa, prosiły go, aby przyjechał do nich za rok.
ElŜbieta Ludwiniak

Harmonogram odbioru odpadów
2015
Rejon II - Dzięcioły Kolonia, Kuczaby, Nowe Mursy,
Stare Mursy, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec,
Stelągi, Kolonia Stelągi, Golanki, Zaleś, Kolonia
Lebiedzie, Grądy, Szwejki, Sewerynówka, Paderewek,
Kolonia Paderewek, Łazów, Matejki, Łazówek,
Kiełpiniec, Kamieńczyk, Chądzyń, Białobrzegi.
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PROJEKT EDUKACYJNY - „MOJA PPRZYSZŁOŚĆ”

Gmina Sterdyń w partnerstwie z
Samorządem
Województwa
Mazowieckiego realizuje projekt
systemowy pn.: "Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe – „Moja
przyszłość”” w ramach Priorytetu IX
"Rozwój wykształcenia i kompetencji
w
regionach",
Działania
9.1."Wyrównywanie
szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości
usług
edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty" ,
Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych" Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, który współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz krajowych środków
publicznych.
Projekt realizowany jest w
okresie od 01.09.2014 r. do
30.06.2015 r. w Zespole Szkół w
Sterdyni - Szkole Podstawowej i
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza.
Celem głównym projektu jest
wyrównywanie szans edukacyjnych
dziewcząt i chłopców będących
uczennicami i uczniami szkół
podstawowych i gimnazjalnych
poprzez
dodatkowe
zajęcia
pozalekcyjne
rozwijające
kompetencje kluczowe.
Celami szczegółowymi projektu
jest:
1.objęcie uczennic i uczniów
wsparciem w postaci dodatkowych
zajęć pozalekcyjnych,
2. rozszerzenie oferty edukacyjno-

wychowawczej
szkół
podstawowych i gimnazjalnych
biorących udział w projekcie,
3.przeciwdziałanie
zjawiskom
przemocy i agresji wśród dzieci
i młodzieŜy,
4.wsparcie z zakresu poradnictwa
i doradztwa
edukacyjnozawodowego dla dziewcząt
i chłopców,
5.kształtowanie
umiejętności
właściwego spędzania czasu
wolnego.
Projekt obejmuje:
- prowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych podzielonych na
następujące bloki
tematyczne:
zajęcia z nauki języka obcego,
zajęcia
z
przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych,
zajęcia związane z poradnictwem i
doradztwem
edukacyjnozawodowym,
- zakup sprzętu niezbędnego do
prowadzenia zajęć jak laptop,
rzutnik, odtwarzacz DVD/CD

- zakup materiałów edukacyjnych
(słowniki angielsko – polskie,
kalkulatory, gry edukacyjne i inne
pomoce dydaktyczne)
- wycieczkę do Fabryki krówek
w Milanówku oraz Telewizji
Polskiej S.A. w Warszawie.
Zajęcia realizowane są przez
wyłonioną w
szkole grupę
projektową liczącą 32 uczniów (16
Szkoła Podstawowa i 16 Gimnazjum).
Istotną cechą zajęć prowadzonych
w ramach projektu jest twórcze,
nowatorskie i kreatywne podejście do
metod
pracy
i
zagadnień
zaplanowanych do realizacji,
angaŜujące
uczestników
i wychodzące poza schemat zajęć
klasowo-lekcyjnych. Dodatkową
zaletą projektu jest objęcie dzieci
wsparciem w zakresie poradnictwa
i doradztwa
edukacyjnozawodowego.
Anna Kowalska

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW
Urząd Gminy Sterdyń informuje, Ŝe moŜna jeszcze zakupić zestaw
kontenerów do segregacji odpadów oraz kompostowniki. Zestaw
kontenerów oraz kompostowniki moŜna zakupic na preferencyjnych
warunkach.
Wszelkie informacje udzielane są w Urzedzie Gminy Sterdyń, pok. Nr 7
oraz pod numerem telefonu (25) 787 00 41.
Zapraszamy!
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