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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  Kozak Tadeuszowi
- Pracownikowi Zespołu  Szkół  w Sterdyni,

Panu  Pałce Tadeuszowi
- Radnemu Gminy Sterdyń,

Pani  Zalewskiej Sylwii
- Pracownikowi Zespołu  Szkół  w Sterdyni,

Pani  Rytel ElŜbiecie
- Pracownikowi Zespołu  Szkół  w Sterdyni,

Pani Kruza ElŜbiecie
-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sterdyni,

Pani  Radomskiej ElŜbiecie
- Pracownikowi Zespołu  Szkół  w Sterdyni,
Pani  Piwko Renacie
- Sekretarzowi  Gminy Sterdyń
Pani  Rzeszotek Renacie
- Pracownikowi Zespołu  Szkół  w Sterdyni
Panu Krasnodębskiemu Witoldowi
- Radnemu Gminy Sterdyń
Panu Kotowskiemu Witoldowi
- Pracownikowi Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego

w Łazowie
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 25
października - 14 listopada 2012 roku.

96 MIEJSCE GMINY STERDYŃ 

Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego w
wydaniu 39-40/1097-1098 z dnia 6 października 2012 r.
opublikowało wyniki Rankingu: Inwestycje
w infrastrukturę techniczną 2009-2011. 

Ranking został przeprowadzony przez Pawła
Swianiewicza profesora Uniwersytetu Warszawskiego,
kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Gmina
Sterdyń zajęła 96 miejsce wśród 1571 gmin wiejskich w
kraju. Ten bardzo dobry wynik dowodzi, Ŝe gmina
Sterdyń jest gminą dynamicznie rozwijającą się, która
z duŜym powodzeniem pozyskuje i wykorzystuje środki
pochodzące z Unii Europejskiej. 

Metoda obliczania wskaźników rankingu
inwestycyjnego jest od lat taka sama. Brano pod uwagę
inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury
technicznej skoncentrowane w trzech działach:

- transport (remont i budowa dróg gminnych);

- gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i
kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska
odpadów, oświetlenie ulic);

- gospodarka mieszkaniowa

oraz wydatki wyraŜone w cenach stałych z 2011 r. w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia
z ostatnich trzech lat.

Gmina Sterdyń w latach 2001-2003 zajmowała 1059
miejsce, w latach 2007-2009 – 417, aby w latach 2008-
2010 uplasować się na 50 miejscu. 

Kwota na inwestycje w infrastrukturę techniczną w
latach 2009 - 2011 w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosi 1093,15 zł.           

Pomimo tych osiągnięć infrastrukturalnych –
rozwojowych gmina Sterdyń jest zadłuŜona na koniec
września 2012 r. na poziomie około 34% do moŜliwego
zadłuŜenia jednostki 60% planowanych dochodów
budŜetu.

Rok 2011 przyniósł spadek wielkości inwestycji
samorządowych. Spowodowane było to brakiem nowym
programów unijnych, naciskami Ministerstwa Finansów
na ograniczanie deficytu budŜetu samorządu oraz nowymi

obciąŜeniami finansowymi związanymi z
realizowanymi zadaniami bieŜącymi gminy.  

W imieniu Samorządu Gminy Sterdyń gratuluję
równieŜ wysokich lokat w Rankingu naszym sąsiadom:
gminom Sabnie i Repki oraz miastu-gminie Kosów
Lacki.         

Renata Piwko
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Ocalmy
Zarząd Towarzystwa Miłośników

Ziemi Sterdyńskiej informuje,
Ŝe w Dniu Wszystkich Świętych, tj. 1
listopada 2012 roku prowadzona
będzie na cmentarzu parafialnym
w Sterdyni kwesta pod hasłem
„OCALMY” na rzecz renowacji
zabytkowych nagrobków z tego
cmentarza.

Będzie to kontynuacja działania
rozpoczętego w 2003 roku, którego
inicjatorem był Czesław Marian
Zalewski, Wójt Gminy Sterdyń.

Według informacji
Wojewódzkiego Oddziału SłuŜby
Ochrony Zabytków Województwa
Mazowieckiego Delegatury
w Siedlcach na sterdyńskiej
nekropolii znajduje się piętnaście
pomników nagrobnych o duŜych
wartościach kulturowych. Dwa z nich
dzięki ofiarności osób
odwiedzających cmentarz w Dniu
Święta Zmarłych w roku 2003 i 2004,
zostały ocalone dla przyszłych
pokoleń.

Odnowiono pomniki nagrobne:
- Augusta Dehnela (1830-1895),
zarządcy dóbr sterdyńskich. Pomnik
wykonany w 1895 r. z piaskowca.
Koszt renowacji wyniósł 5 000 zł, z
tego 3 500 zł opłacono ze środków
pozyskanych z prowadzonych kwest,
a 1 500 zł opłacił Wojewódzki
Oddział SłuŜby Ochrony Zabytków
Województwa Mazowieckiego
Delegatura w Siedlcach.
- Antoniego Gawrysia, weterana
powstania styczniowego, wykonany
z piaskowca i betonu z początku XX
w. Koszt renowacji wyniósł 2 490 zł
– opłacono ze środków uzyskanych z
przeprowadzonych  kwest.

Do odnowienia pozostały jeszcze
następujące pomniki nagrobne:
1. Ks. Józefa Chromińskiego(1843-
1903), proboszcza parafii Zembrów
oraz proboszcza parafii Sterdyń w
latach 1901 – 1903. Pomnik
wykonany z piaskowca w 1903 r. 
2. Teodora Sójko (1825-1904),
wieloletniego kasjera w dobrach
sterdyńskich. Pomnik wykonany z
piaskowca w 1904 r.
3. Sebastiana Rosickiego(1830-
1877), Doktora Medycyny i

Chirurgii. W 1857 roku Górscy
zaprosili do Sterdyni dr. Sebastiana
Rosickiego. Miał być lekarzem
domowym i wolnopraktykującym. W
okresie powstania styczniowego
przekształcił kilkułóŜkową infirmerię
w dominialny szpital pod wezwaniem
św. Pawła słuŜący całej okolicy.
Pomnik wykonany z piaskowca w
1877 r.
4. Katarzyny Rosickiej (1780-1868),
matki dr. Sebastiana Rosickiego.
Pomnik wykonany z piaskowca i
Ŝeliwa w 1868 r.
5. Ks. Erazma Parysa (1817-1870),
proboszcza parafii Sterdyń w latach
1845-1870, odznaczonego tytułem
kanonika honorowego kapituły
katedralnej w Janowie Podlaskim.
Pomnik wykonany z piaskowca w
1870 r.
6. Ks. Władysława Ołtarzewskiego
(1825-1901), proboszcza parafii
Sterdyń w latach 1871-1901. Pomnik
wykonany z piaskowca w 1901 r.
7. Anieli Góreckiej (1865-1903).
Pomnik wykonany z piaskowca w
1903 r.
8. Erazma Zawistowskiego (1847-
1890). Pomnik wykonany z piaskowca
w 1890 r.
9. Pawła Ambroziewicza (1824-
1903). Pomnik wykonany z piaskowca
w 1903 r.
10. Karola Zalewskiego(1826-1903).
Pomnik wykonany z piaskowca w
1903 r.
11. Karola i Małgorzaty Zalewskich.
Pomnik wykonany z piaskowca i
Ŝeliwa na początku XX wieku.
12. Ks. Ludwika Bronoszewskiego
(1796-1844), proboszcza parafii
Sterdyń w latach 1832-1844,
odznaczonego tytułem kanonika
honorowego diecezji podlaskiej.
Pomnik wykonany z piaskowca
w 1844 r.
13. Michała Lefevre, zmarłego 7
września 1855 roku, właściciela dóbr
ziemskich w Kiełpińcu. Pomnik
wykonany z piaskowca w 1855 r.

W mogiłach tych spoczywają takŜe
ludzie zasłuŜeni dla rozwoju
Sterdyńskiej Ziemi.

Na przykład: Dr Sebastian Rosicki
– lekarz sterdyńskiego szpitala – niósł
pomoc i pociechę miejscowej ludności
przez lat 20. Był członkiem
korespondentem Towarzystwa
Warszawskiego Lekarskiego. Napisał

i własnym nakładem wydał
w 1875 r. „Krótki rys hygeny dla
ludu wiejskiego jako podręcznik dla
plebanów wiejskich, nauczycieli
szkół pedagogicznych i dla
nauczycieli szkół elementarnych".

Zebrane fundusze podczas
kwesty w dniu 1 listopada br.
pozwolą na przeprowadzenie prac
renowacyjnych kolejnych
pomników nagrobnych.

Zarząd Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej za
okazaną pomoc wszystkim
ofiarodawcom składa serdeczne
podziękowania.

Mieczysław Szymański 
- Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Sterdyńskiej

Odnowiony pomnik
Augusta Dehnela

Odnowiony pomnik
Antoniego Gawrysia
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ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
W dniu 22 października br. w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Łazowie odbyło się uroczyste
pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści recytowali wiersze,
śpiewali piosenki przedstawiające ich
pierwsze dni w szkole.  Następnie
złoŜyli uroczysty tekst ślubowania, w
którym obiecywali być dobrymi
Polakami i dbać o dobro swojej szkoły
oraz klasy, po czym zostali pasowani
przez Pana Dyrektora. 

Na uroczystość przybył Wójt
Gminy Sterdyń – Czesław Marian
Zalewski, który wręczył uczniom
drobne upominki.

     Anna Kowalska

Informacja 
dla rolników u których w gospodarstwach rolnych

w 2011r lub 2012 r. wystąpiły szkody powstałe
w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych np.

powodzi

Urząd Gminy Sterdyń informuje, Ŝe ARiMR w
Oddziale Regionalnym w Warszawie  lub w Biurze
Powiatowym w Sokołowie Podlaskim  w terminie od
dnia 15 października 2012 r. do 26 listopada 2012 r.
prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy
w ramach  działania126 "Przywracanie potencjału
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
Ŝywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich
działań zapobiegawczych'' objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

O pomoc moŜe ubiegać się osoba fizyczna, która
jest posiadaczem samoistnym lub zaleŜnym
gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, o powierzchni uŜytków rolnych co
najmniej 1 ha, której został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw oraz ewidencji wniosków  o przyznanie
płatności, jeŜeli:

- wysokość szkód spowodowanych w gospodarstwie,
oszacowanych przez komisję wynosi powyŜej 30%,

- wysokość  szkód w budynkach, budowlach,
maszynach lub urządzeniach słuŜących do produkcji
rolnej, sadach, plantacjach wieloletnich lub stadach
podstawowych - nie mniej niŜ 10000 złotych.

Jadwiga Czarnocka Kier.Ref.Roln.i Gosp. Kom.

Informacja 
Urząd Gminy przypomina wszystkim

podatnikom, Ŝe z dniem 15 listopada 2012 r. upływa
termin płatności IV raty zobowiązań pienięŜnych. 

Celem uniknięcia dodatkowych opłat prosimy o
terminowe regulowanie naleŜności.

Wójt  Gminy Czesław Marian Zalewski

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni

Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni

serdecznie zapraszają na

Eliminacje Finałowe 
„IV Konkursu Piosenki

Patriotycznej Południowego
Podlasia i Mazowsza”
w dniu 6 listopada 2012 r.(wtorek) 

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni.

Rozpoczęcie – godz. 11.00.

Impreza współfinansowana ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na organizację imprezy TMZS otrzymało dotację
w kwocie 6000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
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„Widoczne dzieciaki” w Sterdyni
Zespół Szkół w Sterdyni był

kolejnym miejscem, gdzie odbyła się
gminna inauguracja kampanii

„Widoczne Dzieciaki”. Ten
nowatorski pomysł ma przyczynić się
do wzrostu bezpieczeństwa na
naszych drogach. 

Kampania „Widoczne dzieciaki”
polega na wyrobieniu przez dzieci
nawyku chodzenia w kamizelkach
odblaskowych. 

Gośćmi honorowymi uroczystości
byli: sekretarz urzędu gminy-Renata
Piwko, kierownik referatu
Organizacyjno-Społecznego - Anna
Kowalska, Komendant Powiatowy
Policji w Sokołowie Podlaskim
mł.insp. Wiesław Nasiłowski,
Kierownik Referatu Ruchu
Drogowego KPP nadkom. Zbigniew
Pilip, Rzecznik prasowy KPP
w Sokołowie Podl.-asp.szt. Sławomir
Tomaszewski,   Dyrektor
Wojewódzki Ośrodka Ruchu
Drogowego w Siedlcach Jacek
Kobyliński wraz z Jerzym
Chmielińskim, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu Marianna
Kobylińska, kierownik Posterunku
Policji w Sterdyni asp.szt. Piotr
Talarczyk oraz przedstawiciele
mediów.

W atmosferę tego spotkania
wprowadzili wszystkich uczniowie
klasy I, którzy zaśpiewali piosenkę
„Znaczki odblaskowe” przygotowaną
pod kierunkiem wych. Hanny
Zduniak.

Pani dyrektor GraŜyna Binduła
bardzo serdecznie powitała
przybyłych na tę uroczystość gości.
Szczególnie gorąco przywitała dzieci
i licznie zgromadzonych ich
rodziców.  

Następnie rozpoczęła się część
artystyczna wykonana przez dzieci
z przedszkola. Ich występy
przygotowane pod kierunkiem
p.Alicji Krasowskiej,
p.E.Witkowskiej, p.A.Dyoniziak oraz
p.B.Deniziak bardzo podobały się
publiczności. Były to wierszyki,
przedstawienia i ciekawe scenki o
bezpieczeństwie. W ich trakcie ucz.
Natalia Ołdakowska zaśpiewała

piosenkę o w/w tematyce. 
Koordynatorem przebiegu tego

spotkania był asp.szt. Sławomir
Tomaszewski.

Uroczystość ta była niewątpliwie
lekcją wychowania komunikacyjnego
i niezapomnianym przeŜyciem dla
dzieci, rodziców, nauczycieli i gości.
Na pewno długo zostanie im
w pamięci.

W ramach tej kampanii szkoła
otrzymała kamizelki odblaskowe.
Odtąd kaŜde  wyjście dzieci poza
szkołę i przedszkole będzie
w kamizelkach. Dzieci natomiast
zostały zaopatrzone w odznaki
odblaskowe, które będą nosiły przy
plecakach. Dzięki temu będą bardziej
widoczne, a co ca tym idzie, bardziej
bezpieczne.

Pani Dyrektor podziękowała
sponsorom, dzięki którym szkoła
otrzymała kamizelki, a dzieci nagrody.

Na zakończenie tej gminnej
uroczystości na dzieci czekał
policyjny radiowóz. KaŜdy chciał go z
zainteresowaniem obejrzeć. 

Podsumowaniem tego bogatego we
wraŜenia spotkania było wspólne
zdjęcie gości i dzieci  ubranych
w kamizelki odblaskowe.

Hanna Zduniak

Ocalmy od zapomnienia 
W 2012 roku  ze środków uzyskanych  od  Wojewody  Mazowieckiego -

na cmentarzu Parafialnym  w Sterdyni wyremontowana została  mogiła
z okresu  II wojny światowej - Porucznika Lucjusza Gawrysia ps. „RYŚ”
Nauczyciela, Komendanta Placówki A.K. w Kiełpińcu. Dowódcy Oddziału
Sztabowego Obwodu  A.K. ”SĘP” „PROSO” Sokołów Podlaski.

Przed wykonaniem
prac remontowych

Po wykonaniu
prac remontowych



Z pokoju nauczycielskiego… 
Apel dziecka

Szanowni Rodzice, dziś do
wychowawczych przemyśleń
posłuŜy nam:

Apel dziecka
Szanuj mnie, Ŝebym szanowało
innych.
Wybaczaj, Ŝebym umiało wybaczać.
Słuchaj, Ŝebym umiało słuchać.
Nie bij, Ŝebym nie biło.
Nie poniŜaj, Ŝebym nie poniŜało.
Rozmawiaj ze mną, Ŝebym umiało
rozmawiać.
Nie wyśmiewaj.
Nie obraŜaj.
Nie lekcewaŜ.
Kochaj mnie, Ŝebym umiało kochać.
Uczę się Ŝycia od ciebie.
NIE psuj mnie. Dobrze wiem, Ŝe nie
powinienem mieć tego wszystkiego,
czego się domagam. To tylko próba
sił z mojej strony.
NIE bój się stanowczości. Właśnie
tego potrzebuję – poczucia
bezpieczeństwa.
NIE bagatelizuj moich złych
nawyków. Tylko ty moŜesz pomóc
mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze
w ogóle moŜliwe.
NIE rób ze mnie większego dziecka
niŜ jestem. To sprawia, Ŝe przyjmuję
postawę głupio dorosłą.
NIE zwracaj mi uwagi przy innych
ludziach, jeśli nie jest to absolutnie
konieczne. O wiele bardziej
przejmuję się tym, co mówisz, jeśli
rozmawiamy w cztery oczy.
NIE chroń mnie przed
konsekwencjami. Czasami dobrze
jest nauczyć się rzeczy bolesnych i
nieprzyjemnych.
NIE wmawiaj mi, Ŝe błędy, które
popełniam, są grzechem. To zagraŜa
mojemu poczuciu wartości.
NIE przejmuj się za bardzo, gdy
mówię, Ŝe cię nienawidzę. To nie ty
jesteś moim wrogiem, lecz twoja
miaŜdŜąca przewaga.
NIE zwracaj zbytniej uwagi na moje
drobne dolegliwości. Czasami

wykorzystuję je, by przyciągnąć
twoją uwagę.
NIE zrzędź. W przeciwnym razie
muszę się przed tobą bronić i robię
się głuchy.
NIE dawaj mi obietnic bez pokrycia.
Czuję się przeraźliwie stłamszony,
kiedy nic z tego wszystkiego nie
wychodzi.
NIE zapominaj, Ŝe jeszcze trudno mi
jest precyzyjnie wyrazić myśli. To
dlatego nie zawsze się rozumiemy.
NIE sprawdzaj z uporem maniaka
mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach
zmusza mnie do kłamstwa.
NIE bądź niekonsekwentny. To mnie
ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę
w ciebie.
NIE odtrącaj mnie, gdy dręczę cię
pytaniami. MoŜe się wkrótce okazać,
Ŝe zamiast prosić cię o wyjaśnienia,
poszukam ich gdzie indziej.

NIE wmawiaj mi, Ŝe moje lęki są
głupie. One po prostu są.
NIE rób z siebie nieskazitelnego
ideału. Prawda na twój temat byłaby w
przyszłości nie do zniesienia.
NIE wyobraŜaj sobie, iŜ przepraszając
mnie, stracisz autorytet, Za uczciwą
grę umiem podziękować miłością, o
jakiej nawet ci się nie śniło.
NIE zapominaj, Ŝe uwielbiam
wszelkiego rodzaju eksperymenty. To
po prostu mój sposób 
na Ŝycie, więc przymknij na to oczy.
NIE bądź ślepy i przyznaj, Ŝe ja teŜ
rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi
kroku w tym galopie, ale zrób co
moŜesz, Ŝeby nam się to udało.
NIE bój się miłości. Nigdy.

(Tekst anonimowy,tłumaczył Filip
Łobodziński)

Z nauczycielskim pozdrowieniem
Teresa Styś

16 października 2012 roku
w wieku 104 lat zmarł  najstarszy
mieszkaniec Gminy Sterdyń -  Pan
Stanisław Waszewski.

Pan Stanisław Waszewski urodził
się 18 października 1908 roku we
wsi Kuczaby. Tam teŜ mieszkał.

Ponad 20 lat temu zmarła jego
Ŝona. Od tego momentu mieszkał
samotnie. Był bezdzietny.
Opiekowała się nim rodzina
i pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sterdyni.

Pan Stanisław w latach 60. był
aktywnym członkiem Kółek
Rolniczych, które w tamtych
czasach zapewniały mieszkańcom
usługi maszynowe i traktorowe.
Pełnił funkcję  dyspozytora. 

Jako jeden z nielicznych posiadał
przedwojenną maturę.  W latach
powojennych pracował 

w Instytucie Ekonomiki Rolnej w
Warszawie, a po przybyciu na wieś
współpracował z tym instytutem, za

co otrzymał dyplom uznania za
prowadzenie ksiąg rachunkowych
w swoim gospodarstwie w ciągu
12 lat.

Był człowiekiem otwartym,
chętnie spotykał się z ludźmi
i ciekawie opowiadał o dawnych
czasach czasach.

Anna Kowalska

ZMARŁ NAJSTARSZY MIESZKANIEC GMINY

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ 5



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ6

Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04.
Zespół Redakcyjny: Renata Piwko - Redaktor Naczelny, Anna Kowalska, Teresa Styś, Michał Krysiak, 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

Obchody tegorocznego dnia
papieskiego przebiegały pod hasłem
„Jan Paweł II- PapieŜ Rodziny”.
Takie teŜ motto przyświecało
obchodom Dnia Papieskiego
w parafii pw. św. Anny w Sterdyni. 

16 października w 34 rocznicę
wyboru na Stolicę Piotrową
w Zespole Szkół w Sterdyni oddano
hołd bł. Janowi Pawłowi II.

W tym dniu odbył się uroczysty
apel, na którym uczniowie
przedstawili montaŜ słowno-
muzyczny połączony z prezentacją
multimedialną przybliŜający
biografię bł. Jana Pawła II.

W niedzielne popołudnie 21
października w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni
obchodzono XII Dzień Papieski
zorganizowany przez Towarzystwo
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej,
Zespół Szkół w Sterdyni
oraz Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni. 

Otwarcia spotkania dokonał
Mieczysław Szymański, prezes
TMZS oraz serdecznie powitał jego
uczestników. 

W spotkaniu uczestniczył
Czesław Marian Zalewski, wójt
Gminy Sterdyń. Program obejmował
montaŜ słowno-muzyczny
połączony z prezentacją
multimedialną zdjęć i fragmentów
przemówień bł. Jana Pawła II. 

Dzieci i młodzieŜ Zespołu Szkół
w Sterdyni w sposób bardzo
interesujący przybliŜyli
zgromadzonej publiczności
waŜniejsze wydarzenia z Ŝycia bł.
Jana Pawła II od chwili narodzin, aŜ
do momentu odejścia do Domu
Ojca.

Myśl przewodnią stanowiły
przesłania PapieŜa Jana Pawła II
skierowane do rodziny. Uczniowie
gimnazjum im. Henryka

Sienkiewicza w Sterdyni przypomnieli
tytuły ksiąŜek papieŜa Jana Pawła II
poświęconych rodzinie. 

Na podkreślenie zasługuje wspaniała
gra małych i młodych artystów, o czym
mogą świadczyć gromkie brawa
publiczności.

Nie mogło zabraknąć „Barki”-
ulubionej pieśni bł. Jana Pawła II.

Podczas jej wykonywania nie
jednemu z widzów zakręciła się łza
w oku. 

Na zakończenie Julia Zalewska
w hołdzie bł. Janowi  Pawłowi  II
wykonała pięknie taniec Florence + the
Machine – Cosmic Love.              

MłodzieŜ i dzieci dobrze
przygotowała katechetka - siostra
Ewelina, ze zgromadzenia SS.
Opatrzności BoŜej  Placówki
w Sterdyni. 

Ks. Wodzisław Szczepanik, prefekt
sterdyńskiej parafii multimedialną
prezentacją oŜywił obecność Ojca
Świętego wśród nas.  

Obecna na spotkaniu poetka Lucyna
Maksimiak z Hołowienek recytowała
wiersz pt. „Ojcze święty..", który
napisała na okoliczność 25 lat
Pontyfikatu Jana Pawła II. 

Ks. Wodzisław Szczepanik
podziękował Towarzystwu Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej za zorganizowanie
spotkania, siostrze Ewelinie  za
przygotowanie uczniów, a artystom za
wspaniałą grę.  Poprosił o zakończenie
spotkania modlitwą „Pod Twoją

XII DZIEŃ PAPIESKI
Obronę” w intencji naszych rodzin,
aby Ojciec św. stawał się
przykładem kaŜdej rodziny. 

Mieczysław Szymański, prezes
TMZS serdecznie podziękował za
udział w spotkaniu. 

Uczestnicy spotkania mieli
okazję zwiedzić wystawę publikacji
papieŜa  Jana Pawła II
(encykliki,utwory literackie, ksiąŜki,
listy, homilie głoszone podczas
pielgrzymek), zorganizowaną przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Sterdyni. 

Stanisława Maciak

OGŁOSZENIE  
Urząd  Gminy  w  Sterdyni   informuje  o  moŜliwości  skorzystania

w 2013 roku  z  dofinansowania  z WFOŚ i GW na  wymianę pokryć
dachowych  z eternitu oraz  odbioru eternitu zdemontowanego przed 2004
rokiem.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z  Panią  GraŜyną  Saczuk
tel. 25 787 00 04  wew. 34 (pok.Nr 4) lub z sołtysem miejscowości.

Wójt  Gminy  Czesław Marian Zalewski


