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Egzemplarz
bezpłatny

Najlepsze ¿yczenia
zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków z okazji imienin składa w imieniu
Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników
Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Adam Góral
i Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

Panu Główce Bogdanowi
- Sołtysowi Paderewka
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach   10 - 29 września
2010 roku.
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15 września 2010 r.

VII Konkurs Kapel Ludowych

i Zespołów Folklorystycznych
Mazowsza i Podlasia oraz prezentacja

Darów Ziemi NadbuŜańskiej”

  29 sierpnia 2010 r.  na scenie plenerowej Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni odbył się „VII
Konkurs Kapel Ludowych i Zespołów
Folklorystycznych Mazowsza i Podlasia oraz prezentacja
Darów Ziemi NadbuŜańskiej”. Organizatorami imprezy
był Wójt Gminy Sterdyń, Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Sterdyni. Wśród zgromadzonych gości byli m.in.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki,
Minister Głównej Inspekcji Pracy –Tadeusz Zając,
dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
w Warszawie – Leszek Iwaniuk, przedstawiciele
samorządu szczebla powiatowego z Przewodniczącym
Rady Powiatu – Sławomirem Hardejem, wójtowie
wszystkich gmin z powiatu sokołowskiego, a takŜe
liczna reprezentacja samorządowców z powiatu
węgrowskiego, na czele ze starostą Krzysztofem
Fedorczykiem, burmistrzem Węgrowa – Jarosławem
Grendą i burmistrzem Łochowa – Marianem Dzięciołem.
Gości i zgromadzoną widownię powitali: Wójt Gminy
Sterdyń Czesław Marian Zalewski i dyrektor GOKiS
Marianna Kobylińska.

Ciąg dalszy na str. 7

„ZASŁU śENI DLA
ROLNICTWA” 2010

Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian Zalewski
wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o nadanie honorowych odznak „ZasłuŜony dla
Rolnictwa” rolnikom z terenu gminy Sterdyń. 
Odznaczeni zostali:
1. Jacek Andrzejewski – Lebiedzie
2. Mirosław Ołdakowski – Paderewek Kolonia
3. Józef Boruta – Łazów
4. Andrzej Waszczuk – Stary Ratyniec
5. Tadeusz Kraska – Lebiedzie Kolonia
6. Krzysztof Piwko – Seroczyn
7. Marek Gawryś  - Kiełpiniec
8. Wiesław Grzymała – Nowy Ratyniec
9. Krzysztof Makowiecki - Chądzyń

Dokończenie na str. 4
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SAMORZĄDOWE WIE ŚCI
W dniu 13 września 2010 r.

odbyła się XXXIII Zwyczajna Sesja
Rady Gminy Sterdyń. Frekwencja
radnych wynosiła 80,3%.

Rada Gminy przyjęła
następujące informacje:
- na temat analizy oświadczeń

majątkowych radnych gminy
Sterdyń za rok 2009,

- na temat analizy oświadczeń
majątkowych Zastępcy Wójta,
Skarbnika Gminy, Sekretarza
Gminy, Kierowników jednostek
organizacyjnych oraz osób
wydających decyzje
administracyjne w imieniu Wójta
złoŜonych za rok 2009.

Na sesji Rada Gminy podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie określenia
szczegółowego sposobu
konsultowania organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności  poŜytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego  w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.Nowelizowana
ustawa, w art. 5 ust. 5 zobowiązuje
organ stanowiący samorządu
terytorialnego do określenia w
drodze uchwały szczegółowego
sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności
poŜytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinie
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji. Zgodnie z zapisem
art. 5a ust. 2 ww. ustawy, konsultacji
w taki sam sposób jak akty prawa
miejscowego, podlega równieŜ
roczny lub wieloletni program
współpracy Gminy z organizacjami
samorządowymi.
- o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki na
termomodernizację.
Rada Gminy dokonała zmiany w
uchwale Nr XXX/184/10 podjętej na
sesji w dniu 29 kwietnia 2010 r.
Zmiana ta dotyczy zmniejszenia

wysokości poŜyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie do kwoty 80 000 zł. z
przeznaczeniem na
termomodernizację budynków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Łazowie.
- w sprawie przyjęcia „Programu
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie na lata 
  2010 – 2015”.
Rada Gminy postanowiła przyjąć w/w
program, który określi kierunki
działań prewencyjnych, wskaŜe
zadania pomocowe kierowane do
poszczególnych członków rodzin, w
których przemoc występuje oraz
proponuje działania zwiększające
kompetencje i profesjonalizm osób
udzielających pomocy. Program
uwzględnia problemy róŜnych grup
społecznych doznających przemocy w
rodzinie oraz odpowiada na istniejące
potrzeby wskazywane przez
społeczności lokalne. Wyznaczy
takŜe zadania, które naleŜy
bezwzględnie podjąć np. dotyczące
ochrony praw osób najsłabszych, w
szczególności dzieci. 
- w sprawie przyjęcia „Gminnego

Programu Profilaktyki  i Opieki nad
Dzieckiem   i Rodziną na lata 2010 –
2015”.

Celem programu jest ukazanie
moŜliwości rozwojowych rodziny i jej
zdolności do przezwycięŜenia
trudności  poprzez wspieranie i
poprawę jej funkcjonowania przy
współpracy samorządu oraz
wszystkich instytucji zajmujących się
rodziną.
Program stanowi podstawę do
realizacji zintegrowanych działań
instytucji działających na 
terenie gminy w kierunku poprawy
sytuacji dziecka i rodzin
zamieszkałych na terenie gminy.
- w sprawie określenia trybu prac nad

projektem uchwały budŜetowej.
- w sprawie zaciągnięcia

zobowiązania. 
Rada Gminy postanowić

przystąpić do opracowania
dokumentacji technicznej na zadanie

pod nazwą „Świetlica wiejska
rozwija, aktywizuje, kształci
i promuje – remont, wyposaŜenie
świetlicy wraz z zagospodarowaniem
terenu w Łazówku. Rada Gminy
przypisała na to zadanie w roku 2010
– 1 000 zł., a na rok 2011 – 14 000 zł.
- w sprawie uchylenia uchwały
w prawie udzielenia upowaŜnienia
Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sterdyni do
podejmowania działań wobec
dłuŜników alimentacyjnych.

Rada gminy uchyliła uchwałę
Nr XXII/132/09 z dnia 6 marca
2009 r. Nowy przepis wykluczył
konieczność podejmowania przez
Radę Gminy uchwał, w oparciu o
które kompetencje  organu
właściwego dłuŜnika były
przekazywane do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Zmiany powyŜsze
zawarte w art. 8b ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
pozwalają całość działań wobec
dłuŜników, w tym wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych
przekazać do realizacji Ośrodkowi
Pomocy Społecznej na podstawie
pisemnego upowaŜnienia Wójta
Gminy.
- w sprawie zmian w budŜecie gminy
Sterdyń na 2010 rok.
Zmiany w uchwale dotyczą:
Zmian w dochodach z tytułu:
- Zwiększenia subwencji z budŜetu
państwa o kwotę 30.000 zł;
- Zwiększenia dochodów własnych z
tytułu podatków i roŜnych opłat o
35.600 zł;
- Zwiększenia dochodów z tytułu
realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej
z zakresu pomocy społecznej o
2.500 zł
- Zmniejszenia planowanego
dofinansowania o kwotę  1.721 zł ze
środków  RPO w związku
z zakończeniem zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej
Sterdyń –Dzięcioły BliŜsze; 
- Zmniejszenia z tytułu
dofinansowania o kwotę 26.834 zł ze
środków  PROW zadania
„Urządzenie  miejsca wypoczynku



i rekreacji w Białobrzegach”;
- Zmniejszenia dotacji na wymianę
pokryć azbestowo – cementowych o
kwotę 18.036 zł.

Dokonuje się zmian planu
wydatków na następujące cele:
- Dział 600 – Transport i łączność
Zmniejsza się plan wydatków
zadanie   pn.   „Przebudowa drogi
gminnej Sterdyń –Dzięcioły BliŜsze
o kwotę 38.872 zł – zakończenie
inwestycji. Zwiększa się plan o
kwotę 10.000 zł na przebudowę
chodnika przy. ul. Kościuszki
w Sterdyni. 5.000 zł przeznacza się
na oczyszczenie rowu przy drodze
gminnej w m. Szwejki.
- Dział 700 – Gospodarka
mieszkaniowa
Przeznacza się kwotę  43.000 zł na
remont  i doposaŜenie świetlicy we
wsi Szwejki w ramach wdraŜania
lokalnych strategii rozwoju
z zakresu małych projektów. Kwotę
3.000 zł przeznacza się na zakup
nieruchomości zabudowanej
budynkiem remizo - świetlicy
w Paderewku. Zmniejsza się plan
wydatków rzeczowych,  płacowych
i pochodnych od płac o kwotę
10.300 zł w związku z

zatrudnieniem pracowników w ramach
prac publicznych.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
Zwiększa się plan na wydatki bieŜące
OSP o kwotę 4.717 zł .
- Dział 801 – Oświata i wychowania
Zmniejsza się plan na
termomodernizację  budynków Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Łazowie o
kwotę 19.000 zł, jednocześnie
zmniejszając plan poŜyczki
z WFOŚiGW   na ten cel o kwotę
28.000 zł do kwoty 80.000 zł. Kwotę
700 zł przeznacza się na zakup tablicy
na zadanie „Budowa bloku
Ŝywieniowego przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni”. Poza tym
dokonuje się przesunięć w ramach
działu planu wydatków płacowych ze
szkoły podstawowe w Łazowie na
przedszkole w Łazowie w  związku
z potrzebą pokrycia wypłaty nagrody
jubileuszowej i dodatków
wyrównawczych dla nauczycieli.

W  ramach programu operacyjnego
Kapitał Ludzki  uzyskano
dofinansowanie projektu   „Ku celom
poŜądanym celom wiodą drogi trudne”
w łącznej kwocie 275 515 zł, z czego
w roku 2010 - 61 715 zł. Całkowita

wartość projektu 284 515 zł.
- Dział 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się plan wydatków  na
wymianę pokryć azbestowo –
cementowych o kwotę  18.036 zł.

Zmniejsza się plan wydatków
kwalifikowalnych na zadanie
„Urządzenie miejsca wypoczynku
i rekreacji w Białobrzegach” o
kwotę 35.778  zł. 

Zwiększa się plan na wydatki
rzeczowe oraz płace i pochodne od
płac dla pracowników
zatrudnianych w ramach prac
publicznych o kwotę 8.300 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Kwotę 1.000 zł przeznacza się na
dokumentację związaną z remontem
i wyposaŜeniem  świetlicy wraz z
zagospodarowaniem terenu
w Łazówku.

Dochody ogółem wzrastają o
21.509 zł, wydatki zmniejszają się o
kwotę 6.491 zł, poŜyczki
zmniejszają się o 28.000 zł.

Michał Krysiak
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ZAKO ŃCZENIE PROJEKTU 
„AGROTURYSTYKA W STERDYNI”

Szkoła Języka Angielskiego
w Sokołowie Podlaskim w okresie
od 01 marca do 31 sierpnia 2010 r.
realizowała projekt „Agroturystyka
w Sterdyni”

Projekt skierowany był do
mieszkańców Gminy Sterdyń, którzy
chcieli podnieść swoje umiejętności
w zakresie zakładania i prowadzenia
gospodarstwa agroturystycznego.

Aby zrealizować ten cel,
w projekcie zorganizowano 100-
godzinne szkolenie dotyczące
agroturystyki z językiem angielskim
w branŜy agroturystycznej,
w którym uczestniczyło 12 kobiet.

Program szkolenia obejmował
m.in. następującą tematykę: prawne
aspekty związane z zakładaniem
i prowadzeniem działalności

agroturystycznej, źródła finansowania
agroturystyki, promocja i reklama,
posługiwanie się pakietem MS Office,
w tym: redagowanie pism, tworzenie
baz danych, przesyłanie e-mail oraz
poruszanie się po stronach
internetowych i przepisach prawnych
dostępnych w Internecie. Moduł
z języka angielskiego, prowadzony w
ramach szkolenia, pozwolił
uczestnikom nabyć podstawowych
umiejętności z zakresu słownictwa
związanego z agroturystyką. 

Podczas szkolenia uczestnicy
mieli zapewnione bezpłatne zajęcia,
prowadzone przez wykwalifikowaną
kadrę specjalistów, bezpłatne materiały
szkoleniowe, poczęstunek w trakcie
szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu
na zajęcia szkoleniowe.

Uzupełnieniem szkolenia były
wyjazdy studyjne do gospodarstw
agroturystycznych znajdujących się
w Chmielewie, Tchórznicy oraz
Kolonii Seroczyn. Wizyty te
posłuŜyły praktycznemu
wykorzystaniu wiedzy zdobytej
podczas szkolenia.

Projekt był współfinansowany
był ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Anna Kowalska



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ4

W  dniach 28 – 29 sierpnia w
Sokołowie Podlaskim odbył się II
Ogólnopolski Wyścig Kolarski
Masters organizowany przez
Sokołowskie Towarzystwo
Cyklistów.

W sobotę 28 sierpnia br. między
godziną 15.00 a 16.00  mieliśmy
okazję oglądać przejazd kolarzy
przez gminę Sterdyń.

Wyścig rozpoczął się
w Sokołowie Podlaskim, a trasa
wiodła przez Skibniew, Kosów
Lacki, Ceranów, Sterdyń, Zembrów,
Sabnie do  Sokołowa Podlaskiego. 

Kolarze Masters pokonali
dystans o długości 58 kilometrów

W wyścigu wzięło udział ok. 41
męŜczyzn z całej Polski zrzeszonych
w STC, którzy stanęli w szranki w
pięciu kategoriach wiekowych,
poczynając od 30go roku Ŝycia, do
osób powyŜej 70 lat.

W Sterdyni koło remizy

straŜackiej zlokalizowana była „Lotna
Premia” o puchar Wójta Gminy
Sterdyń dla zawodników startujących
w wyścigu.

I tak: 
  � w kategorii I (30 - 39 lat) lotną

premię wygrał - Ładniak Michał   z
Mayday Team

  � w kategorii II (40 - 49 lat) lotną
premię wygrał Krawczyk Robert z
Mayday Team

  � w kategorii III (50-59 lat) lotną
premię wygrał Ścierka Ryszard
z Bike Team Kraśnik

  � w kategorii IV(60-69 lat) lotną
premię wygrał Trams Grzegorz
z  D H L - A U T H O R -
PANORAMA w kategorii V (70
i więcej lat)lotną premię wygrał
Pośpiech Tadeusz z Legia Masters
Zwycięzcom lotnej premii puchary
wręczył osobiście Wójt Gminy
Sterdyń – Czesław Marian Zalewski
Trasę wyścigu zabezpieczali

straŜacy Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Sterdyni.

Anna Kowalska

II OGÓLNOPOLSKI  WY ŚCIG  KOLARSKI  MASTERS  2010

„ZASŁU śENI DLA ROLNICTWA” 2010 r.

Odznaki osobiście wręczył wyróŜnionym rolnikom Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki podczas
VII Konkursu Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych Mazowsza i Podlasia oraz Prezentacji Darów Ziemi
NadbuŜańskiej w dniu 29 sierpnia 2010 r.

Anna Kowalska

W  dniach  29  i  30 września
z terenu Gminy Sterdyń
z poszczególnych  miejscowości
odbędzie  się  odbiór  folii rolniczej,
sznurków  i  worków  po nawozach.
Folię powiązaną w paczki  nie
większe niŜ 30 kg naleŜy wystawić
w tym dniu  przed posesją.

Harmonogram odbioru folii rolniczej
od mieszkańców Gminy Sterdyń:

29.09.2010 r.:

Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze,
Chądzyń, Kiełpiniec, Białobrzegi,
Matejki, Kamieńczyk, Seroczyn,
Seroczyn Kolonia, Łazów, Łazówek,
Kolonia Dzięcioły, Kolonia Lebiedzie

P.H.U. „ROBERT”,  Robert Godlewski  - informacja

30.09.2010 r.

Sterdyń, Lebiedzie, Golanki, Grądy,
Stelągi, Stelągi Kol., Kuczaby,
Nowe Mursy, Stare Mursy, Zaleś,
Stary Ratyniec, Nowy Ratyniec,
Paulinów, Szwejki, Paderewek,
Paderewek Kolonia
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Zwracam się do Państwa z gorącą
prośbą o obdarzenie zaufaniem
pracowników słuŜb spisowych,
w szczególności rachmistrzów
spisowych i ankieterów
statystycznych oraz pełny udział
w spisie rolnym – apeluje prof. Józef
Oleński, Generalny Komisarz
Spisowy, Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego. 

8 września ruszyli do pracy
rachmistrzowie i ankieterzy.

Rachmistrzowie będą odwiedzać tych
uŜytkowników gospodarstw rolnych,
którzy nie spisali się przez Internet.
KaŜdy rachmistrz musi nosić w
widocznym miejscu identyfikator ze
zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz
pieczęcią urzędu statystycznego,
pieczątką imienną i podpisem dyrektora
urzędu, który wydał identyfikator. Dane
rachmistrza moŜna równieŜ potwierdzić
w Gminnym Biurze Spisowym
w Sterdyni. Jest osobą przeszkoloną
w zakresie przeprowadzania spisu,
złoŜył na piśmie przyrzeczenie
bezwzględnego przestrzegania
tajemnicy statystycznej. Jest więc
osobą, którą bez obaw moŜna wpuścić
do gospodarstwa. 

Rachmistrz spisowy
przeprowadzając wywiad bezpośredni

wszystkie dane wprowadza do
terminala mobilnego tzw. hand-
helda.

Praca ankietera statystycznego
polegała będzie na realizacji
wywiadów telefonicznych.
Dzwoniąc do respondentów
zobowiązani są podać swoje dane
identyfikacyjne.

Zarówno prace ankieterów, jak
i rachmistrzów potrwają do końca
trwania spisu, tj. do dnia 

31 października 2010 r.
Wszystkie zbierane

i gromadzone w spisie dane
indywidualne i dane osobowe są
poufne i podlegają szczególnej
ochronie.

Renata Piwko

Lata 2009 i 2010
charakteryzowały się obfitymi
opadami deszczu. Nawilgocenia
gruntów uprawnych i łąk było
bardzo duŜe. Wystąpiły podtopienia
uŜytków rolnych oraz rozmycia dróg
dojazdowych do pól i łąk.
Uszkodzone zostały rowy
odwadniające              i przepusty.
Wystąpiło szereg innych uszkodzeń
spowodowanych nawalnymi
deszczami. 

• Wzmaga to zainteresowanie i
potrzebę podjęcia działań
prowadzących                             do
uruchomienia inwestycji drenacji i
odnowienia funkcji rowów i
innych odpływów.

• Aby rozpocząć takie działania
Wójt Gminy i WZMiUW muszę
mieć zgodę 75% rolników –
właścicieli  na poszczególnych
kompleksach uŜytków rolnych
gdzie konieczność drenacji
występuje.

Warunki są następujące:
• 80% kosztu zadania ponosi

inwestor bezpośredni tzn.
WZMiUW, 

• 20 % kosztu zadania ponosi rolnik

– właściciel uŜytków rolnych. 
Zapraszam zainteresowane Rady

Sołeckie i rolników do zebrania 75%
deklaracji                      od właścicieli
uŜytków rolnych – działek połoŜonych
na terenach, gdzie taka konieczność
drenacji występuje i właściciele działek
rolnych taką chęć wyraŜają. Jest to
pierwszy i niezbędny etap startowy do
ubiegania się o rozpoczęcie inwestycji

prac drenacji i regulacji stosunków
wodnych. 

Informacji szczegółowych
udzieli WZMiUW O/Sokołów
Podlaski ul. Repkowska
lub Urząd Gminy Referat Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Sterdyń
Czesław Marian Zalewski

KOMUNIKAT 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW, WŁA ŚCICIELI U śYTKÓW ROLNYCH

OGŁOSZENIE

Działając w porozumieniu i na wniosek Wójta Gminy Sterdyń,
PUIK Sp. z o. o. Sokołów Podl. organizuje

w dniu 22. 09 .2010 r. (środa) w godz. 9.00- 13.00
w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Sterdyń

zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (meble) oraz
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- Sterdyń (teren targowicy) godz. 9.00-13.00
- Łazów (przy remizie) godz. 9.00- 13.00
- Kiełpiniec (przy remizie) godz. 9.00- 13.00

Zdawany sprzęt elektrotechniczny musi być kompletny, nie moŜna go
demontować, szczególnie sprzętu chłodniczego( lodówki, zamraŜarki).

Sprzęt niekompletny nie zostanie odebrany.
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W imieniu babć i opiekunów
dzieci, które uczestniczyły w
wakacyjnych zajęciach „BAJKOWY
PORANEK” w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni składam
serdeczne podziękowania Pani
Dyrektor Mariannie Kobylińskiej
i wszystkim pracownikom GOKiS.

Dzieci oglądały wybrane przez
siebie bajki (wspaniale wyposaŜona
biblioteka multimedialna),
rozmawiały nt. ich treści, rysowały,
malowały najciekawsze fragmenty.

Była pyszna herbatka, ciastka,
paluszki. Później dzieci biegły do sali
sportowej – było bardzo wesoło. Na
zakończenie zajęć Pani Dyrektor
wręczała dyplomy i upominki, a
dzieci ustawiały się do
pamiątkowego zdjęcia.

Przemiła atmosfera, Ŝyczliwość
i zainteresowanie pracowników
kaŜdym dzieckiem powodował, Ŝe
nie chciało wracać się do domu.
Czuliśmy się tam „swojsko” i bardzo,
bardzo chcemy za to wszystko
podziękować.

Babcia Zosia

Podziękowanie

GMINA STERDY Ń
ZESPÓŁ SZKÓŁ W STERDYNI

realizuje projekt

„Ku celom poŜądanym wiodą drogi trudne”
współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROGRAM:   PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI

PRIORYTET IX: ROZWÓJ  WYKSZTAŁCENIA  I
KOMPETENCJI  W  REGIONACH

DZIAŁANIE 9.1: WYRÓWNYWANIE  SZANS  EDUKACYJNYCH
I  ZAPEWNIENIE  WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG

EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY

PODDZIAŁANIE 9.1.2: WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP  O UTRUDNIONYM

DOSTĘPIE DO EDUKACJI 
ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓśNIC W JAKOŚCI USŁUG

EDUKACYJNYCH 

CEL PROJEKTU: podniesienie poziomu i jakości wykształcenia
społeczeństwa przez wyrównywanie szans edukacyjnych oraz

zmniejszenie dysproporcji w edukacji uczniów pochodzących  z
obszarów wiejskich 

CZAS REALIZACJI: 01.09.2010  - 31.08.2011 

WARTO ŚĆ PROJEKTU:   284515 zł

Projekt realizowany jest w placówkach oświatowych z terenu
Gminy Sterdyń

WYKAZ NIERUCHOMO ŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY
Działki połoŜone w obrębie geodezyjnym Sterdyń Poduchowna oznaczone w Księdze Wieczystej KW 15569,

obciąŜone dzierŜawą do dnia 31.12. 2010 r. na rzecz Pana Łacha Jarosława i przeznaczone pod zabudowę
jednorodzinną.

Nr ewid.działki Powierzchnia Cena w zł (+ vat)

177/26 0,0995 ha 24.000,00

177/25 0,0906 ha 24.000,00

177/24 0,0896 ha 24.000,00

177/23 0,0885 ha 24.000,00

177/31 0,0995 ha 23.500,00

177/30 0,0910 ha 23.500,00

177/29 0,0902 ha 23.500,00

177/28 0,0894 ha 23.500,00

177/27 0,0958 ha 23.500,00

Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.
zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia.  Wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian Zalewski
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VII Konkurs Kapel Ludowych i Zespołów Folklorystycznych
Mazowsza i Podlasia oraz prezentacja Darów Ziemi NadbuŜańskiej”

W Konkursie Kapel Ludowych
i Zespołów Folklorystycznych wzięły
udział następujące kapele i zespoły: 
- „ORKIESTRA DĘTA OSP”

działająca przy GOKiS w Sterdyni,
-  „ B O N D A R C Z U K I ” - K a p e l a

z Wieski,
- „ŁOCHOWIANIE” - Zespół

Kabaretowy z Łochowa,
- „SOKOŁOWIANIE” - Kapela

z Sokołowa Podlaskiego,
- „MALI SOKOŁOWIANIE” -

Zespół Pieśni i Tańca z Sokołowa
Podlaskiego,

- „śURAWIACY” - Zespół Pieśni
i Tańca z Bogut,

- „STERDYNIACY” - Kapela
Ludowa ze Sterdyni,

-  VULCAN.
Jury po przesłuchaniu i obejrzeniu

kapel ludowych i zespołów
folklorystycznych, biorąc pod uwagę
wartości merytoryczne, estetyczne,
artystyczne i regulaminowe
postanowiło przyznać Nagrodę
GRAND PRIX Zespołowi Pieśni
i Tańca „MALI SOKOŁOWIANIE” z
Sokołowa Podlaskiego. Pozostałe
zespoły i kapele otrzymały
wyróŜnienia oraz nagrody pienięŜne. 

VII Konkurs Kapel Ludowych
został poprzedzony zawodami
wędkarskimi, które miały miejsce nad
zalewem w Sterdyni. Nad
prawidłowym przebiegiem zawodów
czuwali Łucja Zawadzka i Waldemar
Bulik. Najlepszym okazał się Piotr
Romańczuk, II miejsce zajął Ignacy
Łojko, a III – Jerzy Skomorucha.

Wokół sceny plenerowej
prezentowały się Dary Ziemi
NadbuŜańskiej. Przez cały czas
trwania imprezy moŜna było oglądać
stoiska wystawiennicze oraz
korzystać z porad: Mazowieckiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
Powiatowego Banku Spółdzielczego
z Sokołowa Podlaskiego, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Agencji Rynku
Rolnego, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Poznaj Zdrową
śywność, Warpol-Agro
Przedsiębiorstwa Obsługi Rolnictwa,
Telefonów Podlaskich SA Sokołów

Podlaski, Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Sokołowie
Podlaskim,  Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Kosowie Lackim,
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa,  AVON
oraz twórców ludowych. 

Wręczono równieŜ nagrody
rzeczowe zwycięzcom konkursu
„Mieszkajmy piękniej 2010”
ufundowane przez Wójta Gminy
Sterdyń. Pierwsze miejsce zajęły
Białobrzegi, drugie - Seroczyn, a
trzecie – Sterdyń. Przedstawiciele
Rad Sołeckich otrzymały równieŜ
statuetki od Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz puchar dla
zwycięskiej wręczył dyrektor
Oddziału Terenowego A RR– Leszek
Iwaniuk.

Podczas imprezy KRUS
przeprowadził konkurs BHP „Pracuj
bezpiecznie”. I miejsce w konkursie
zdobyła Monika Kur-Kowalska
z Białobrzeg, II miejsce - Witold
Prokopczuk z Dzięcioł Dalszych i III
miejsce – Katarzyna Wilk z Łazówka.
Zwycięzcom nagrody wręczał
Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Sokołowie Podlaskim
Tadeusz Hardej.

Dodatkową atrakcją imprezy były
zawody strzeleckie z karabinka
pneumatycznego. Najlepsze wyniki
osiągnęli w poszczególnych
kategoriach:
I    konkurencja Kobiet:
I   miejsce Edyta Kosmal – 27

punktów
II miejsce Joanna Banasiuk – 23

punkty
III miejsce Monika Nowak -  19

punktów
II   konkurencja MęŜczyzn:
I    miejsce Rafał Kozłowski  – 53

punkty
II  miejsce Robert Kosmal – 53

punkty
III miejsce Krzysztof Zieliński - 49

punktów.
Strzelanie przeprowadzili

członkowie Klubu Strzelectwa
Sportowego „SOKÓŁ”  w Sokołowie
Podlaskim i pracownicy agencji
ochrony „DOMAN” w Sokołowie

Podlaskim. 
Podczas imprezy nastąpiło

oficjalne otwarcie ''Biblioteki XXI
wieku z czytelnią multimedialną”
którego dokonali: Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki,
Minister Państwowej Inspekcji Pracy
–Tadeusz Zając, Wójt Gminy Sterdyń
Marian Zalewski, Przewodniczący
Rady Gminy w Sterdyni Adam Góral
oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sterdyni Marianna
Kobylińska. Gminna Biblioteka
Publiczna w Sterdyni zrealizowała ten
projekt w  ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 Oś 3 Jakość Ŝycia na obszarach
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki
wiejskiej Działania 313, 322, 323
„Odnowa i rozwój wsi”. ZłoŜony
wniosek opiewał na kwotę 119 950 zł.
Biblioteka na realizację zadania
otrzymała z Samorządu
Województwa Mazowieckiego
dofinansowanie w wysokości 75%
poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji tj. 73739
zł., natomiast środki własne wyniosły
46 211 zł. W ramach projektu
utworzono czytelnię multimedialną
wyposaŜoną m.in. w sprzęt
komputerowy z dostępem do
Internetu, projektor, telewizor, DVD,
ksero, meble.  Biblioteka wzbogaciła
się o lektury, słowniki, encyklopedie,
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atlasy, bajki i programy na DVD i CD. Zostało
równieŜ wyposaŜone zaplecze socjalne czytelni.
Dzięki realizacji projektu  czytelnia
multimedialna zapewni mieszkańcom gminy
stały dostęp do Internetu i umoŜliwi
wykorzystywanie go do celów naukowych
i dydaktycznych.  Podniesie standard i rozszerzy
zakres świadczonych usług przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Sterdyni.

Kolejnym punktem programu był konkurs na
„Najładniejsze stoisko wystawiennicze”.

Pierwsze miejsce w kategorii
Instytucja/Firma zdobyła Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Kosowie Lackim, zaś w kategorii
indywidualnej  Irena Filipczuk z Kupientyna.
Odbył się równieŜ konkurs na „Smakołyk Ziemi
NadbuŜańskiej”, który przypadł Anecie
Rybarczyk z Nowej Wsi Kosowskiej za słoninę
marynowaną. WyróŜnienie otrzymała Anna
Kwiatkowska ze Sterdyni za borówkę do mięsa.
Pozostali, choć nie nagrodzeni, równieŜ mieli się
czym poszczycić. Ewa Mitowska ze Sterdyni
przygotowała pierogi z makiem i kulebiaka,
Irena Filipczuk Kupientyna – kiełbaski
ziemniaczane, Krystyna Jabłońska z Tchórznicy
– jagodzianki, Cecylia Kur z Białobrzeg – piwo
jałowcowe. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kosowie Lackim zgłosiła ser sorento,
Sławomir Rybarczyk z Nowej Wsi nalewkę
wiśniową, zaś Mirosław Sapieja – miodownik
sterdyński.

Tego dnia nastąpiło równieŜ rozdanie nagród
za Ligę i Turnieje w Piłkarskich Siódemkach. Na
zakończenie imprezy wystąpił zespół 4ever  oraz
DJ ADRIANO. 

Nad bezpieczeństwem czuwała firma
ochroniarska DOMAN.

Impreza nie miałaby takiej oprawy gdyby nie
dobra wola ludzi i instytucji takich jak: Agencja
Rynku Rolnego,  Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Pałacowe Centrum Konferencyjne
w Sterdyni, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Kosowie Lackim, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Sokołowie Podlaskim,
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa
''WARPOL-AGRO'', Zakład Produkcyjno –
Usługowy „Bagińscy”, Firma „Borpasz
Borysiak'', Firma ''MEDICMETAL'' Tadeusz
Ficiński ze Sterdyni, Firma ''Parkiety Jabłoński'',
Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa i Budownictwa

''JUREX'', Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim,
Telefony Podlaskie S.A., ,  Teresa i Tadeusz Dmochowscy.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do
uświetnienia imprezy.

Marianna Kobylińska


