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

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 Januszowi Parzonce
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie

Pani Katarzynie Banasiuk
-Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni,

Panu Andrzejowi Pogorzelskiemu

21 listopada 2012 r.

W numerze:
 Samorządowe Wieści Gminy Sterdyń - str. 2
W dniu 31 października 2012 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Sterdyni odbyła się
XVII Sesja Rady Gminy Sterdyń.
 Beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi”

PROW 2007-2013 - str. 3
Na terenie gminy Sterdyń w 2012 r. realizowane
były inwestycje z działania „Odnowa i rozwój
wsi”
 Gminne obchody Święta Niepodległości - str. 4

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym
w Sterdyni.

- Radnemu Powiatu Sokołowskiego,

Panu Andrzejowi Wawer
- Sołtysowi Kiełpińca,

Panu Andrzejowi Waszczuk
 Zebranie załoŜycielskie Ochotniczej StraŜy

- Sołtysowi Ratyńca Starego,

Panu Andrzejowi Przesmyckiemu

PoŜarnej w Chądzynie. - str. 5

- Sołtysowi Zalesia,

Pani Barbarze Krysiak
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni

oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach
15 listopada - 5 grudnia 2012 roku.

W dniu 30 września 2012 roku odbyło się zebranie
załoŜycielskie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Chądzynie.
 ARiMR przekazała dzieciom

komputery

i kamizelki odblaskowe- str. 5

11 listopada w Gminie Sterdyń

Wszyscy uczniowie szkół z terenu gminy otrzymali
kamizelki odblaskowe, w ramach akcji zainicjowanej
przez Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.
Akcja prowadzona jest w trosce o bezpieczeństwo
dzieci z terenów wiejskich w wieku przedszkolnym
i szkolnym.
 "OCALMY" - podsumowanie kwesty - str. 6
W Uroczystości Wszystkich Świętych Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej na cmentarzu
parafialnym w Sterdyni przeprowadziło kwestę pod
hasłem „OCALMY”.

Strona 4

 „IV Konkurs Piosenki Patriotycznej Południowego
Podlasia i Mazowsza”- str. 7
 Ogloszenia i informacje - str. 8
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 31 października 2012 r. o
godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Sterdyni odbyła się
XVII Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wynosiła 80,3%.
Rada Gminy przyjęła następujące
informacje:
- o stanie realizacji zadań
oświatowych.
Informacja ta została szczegółowo
przedstawiona Przez Pana Adama
Górala – Przewodniczącego Rady
Gminy Sterdyń, Panią Teresę Styś –
radną z miejscowości Sterdyń
oraz Panią GraŜynę Binduła –
Dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni.
Informacja zawierała opis stanu
placówek oświatowych na terenie
gminy, wyniki egzaminów szkół
podstawowych,
gimnazjum
oraz osiągnięcia sportowe uczniów.
Rada Gminy Sterdyń na sesji
podjęła następujące uchwały:
- w sprawie podziału Gminy
Sterdyń na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów
i liczby radnych wybieranych
w kaŜdym okręgu.
Rada Gminy dokonała podziału
Gminy
Sterdyń
na
15
jednomandatowych
okręgów
wyborczych.
- w sprawie regulaminu udzielania
pomocy
materialnej
o
charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Sterdyń.
- w sprawie
zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami
gminy Sterdyń.
- w sprawie określenia wysokości
stawek
podatku
od
nieruchomości na terenie gminy
Sterdyń.
Rada Gminy Sterdyń określiła
następujące stawki roczne podatku od
nieruchomości:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,54 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej.
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
oraz
budynków

mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej –
17,99 zł od 1 m2 powierzchni
uŜytkowej.
c) zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w
zakresie
obrotu
kw alif ikow anym
materiałem siewnym – 8,38
zł od 1 m 2 powierzchni
uŜytkowej.
d) związanych z udzielaniem
świadczeń
zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajęte
przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 4,63 zł od
1 m2 powierzchni uŜytkowej.
e) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku publicznego przez
organizacje
poŜytku
publicznego – 5,20 zł od 1 m2
powierzchni uŜytkowej.
2) od budowli – 2% ich wartości
określanej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez
względu
na
sposób
zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,66 zł
od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych - 3,42 zł od
1 ha powierzchni.
c/ pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie
odpłatnej
statutowej
działalności
poŜytku publicznego przez
organizacje
poŜytku
publicznego – 0,32 zł od 1 m2
powierzchni.
- w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości.
Rada Gminy zwalnia od podatku
od nieruchomości:
1) budynki
lub
ich
części
wykorzystywane na potrzeby

działalności kulturalnej wraz z
gruntami związanymi z tymi
budynkami, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności
gospodarczej,
2) nieruchomości lub ich części
zajęte na potrzeby ochrony
przeciwpoŜarowej, z wyjątkiem
zajętych
na
prowadzenie
działalności gospodarczej,
3) budynki mieszkalne lub ich części
znajdujące się na gruntach
gospodarstw rolnych z wyjątkiem
zajętych
na
prowadzenie
działalności gospodarczej,
4) budynki lub ich części oraz
budowle lub ich części
wykorzystywane na potrzeby
ujmowania,
uzdatniania
i
dostarczania
wody
oraz
wykorzystywane na potrzeby
odprowadzania i oczyszczania
ścieków komunalnych wraz z
gruntami związanymi z tymi
budynkami i budowlami.
- w sprawie obniŜenia średniej ceny
skupu Ŝyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2012 r.
przyjmowanej jako podstawa do
obliczania podatku rolnego na
rok 2013 na obszarze Gminy
Sterdyń.
Rada Gminy obniŜyła z kwoty
75,86 zł za 1dt średnią cenę skupu
Ŝyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2012 r. określaną
komunikatem Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 19
października 2012 r. stanowiącą
podstawę do obliczania podatku
rolnego na rok 2013 na obszarze
Gminy Sterdyń do kwoty 58 zł za 1
dt.
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2012 – 2020.
- w sprawie zmian w budŜecie
gminy Sterdyń na 2012 rok.
W planie dochodów dokonuje
się następujących zmian:
Zmniejsza się plan z tytułu:
- dotacji ze środków UE na zadanie
„Zagospodarowanie terenu przy

3

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

ośrodku zdrowia” (ostateczne
rozliczenie ) - kwota 1.645 zł.
- dochodów realizowanych z zakresu
administracji rządowej – 100 zł.
Zwiększa się plan z tytułu:
- podatków o 745 zł,
- usług (zorganizowanie stoiska
w ramach promocji) - 4.000 zł.
Ogółem dochody zwiększa się o
3.000 zł.
W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:
W dziale 700 – Wprowadza się plan
na zakup działki z przeznaczeniem na

odwodnienie terenu połoŜonego
w Dzięciołach Dalszych – 3.000 zł.
W dziale 757 – Zmniejsza się kwoty
przeznaczone na obsługę długu w roku
2012 – 37 800 zł.
W dziale 801 - Zabezpiecza się kwoty
na wypłaty wynagrodzeń w Zespole
Szkół w Sterdyni w rozdziale 80110 w
kwocie 29 400 zł oraz w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Łazowie
w rozdziałach: 80103 kwota 2 000 zł,
80104 kwota 3 600 zł i 80101 kwota 2
800 zł.
W dziale 926 – zmiany w dotacji dla
GOKiS na remont wewnętrzny

budynku.
Suma ogólnej dotacji nie ulegnie
zmianie.
Poza tym dokonuje się zmian
w planach dochodów i wydatków
wydzielonych
rachunków
oświatowych w związku ze
zwiększoną
liczbą
dzieci
korzystających z wyŜywienia
oraz wzrostem stawki Ŝywieniowej.
Przychody i rozchody budŜetu
nie ulegają zmianie.
Michał Krysiak

Beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013
Na terenie gminy Sterdyń w 2012
r. realizowane były inwestycje z
działania „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Beneficjentami zadań oprócz Gminy
Sterdyń były takŜe Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Sterdyni oraz
Parafia Rzymskokatolicka w
Sterdyni.
Dzięki pozyskanym funduszom
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
doczekał się kapitalnego remontu.
Koszt całego projektu pn. „Remont
wewnętrzny budynku GOKiS w
Sterdyni” wyniósł 316.819,15zł.
Własny wkład Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu uzyskał z budŜetu
gminy jako dotację celową. ŚwieŜo
wyremontowany budynek wygląda
bardzo elegancko i okazale.
Wyremontowane zostały wszystkie
pomieszczenia w budynku GOKiS.
Odnowiono posadzki i ściany
wewnątrz budynku. Stare i
zniszczone łazienki zamieniły się w
nowe, eleganckie i komfortowe.
Ponadto
zostały
wykonane
podwieszane sufity, gipsowe tynki,
załoŜone zostały nowe instalacje elektryczne
i
centralnego
ogrzewania.
Dzięki remontowi GOKiS moŜe
teraz poświęcić całość swej uwagi na
prace z dziećmi, młodzieŜą oraz
dorosłymi. Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni
dzięki
remontowi jest teraz jeszcze bardziej
przyjaznym
miejscem

przyciągającym nowe osoby chętne do
Przed wykonaniem prac
rozwijania swoich wrodzonych
talentów.
W
roku
2010
Parafia
Rzymskokatolicka w Sterdyni złoŜyła
wniosek o przyznanie pomocy na
zadanie pn. „Przebudowa chodnika
wokół Kościoła w Sterdyni”. Wniosek
został rozpatrzony pozytywnie. W
styczniu 2012 r. podpisana została
umowa na przyznanie pomocy z
Po wykonaniu prac
Samorządem
Województwa
Mazowieckiego w ramach zadania. W
miesiącach lipiec – sierpień 2012 r.
prowadzone były roboty budowlane.
Wykonawcą
zadania
było
Przedsiębiorstwo Remontowo –
Budowlane BUDIMEX, Stanisław
Demiańczuk z Borychowa gm. Repki.
W ramach zadania wykonana została
nawierzchnia o obmiarze ogólnym
760m2 z kostki kamiennej granitowej,
a takŜe ustawione zostały obrzeŜa
betonowe na długości 272,3mb.
Realizacja
zadania
wpłynęła
pozytywnie na poprawę jakości Ŝycia
mieszkańców, a takŜe na wzrost
atrakcyjności
turystycznej
i
inwestycyjnej gminy Sterdyń. Teren Unii Europejskiej to 115.791,00zł.
wokół Kościoła zyskał nową estetykę i
ks. Zbigniew Rycak
funkcjonalność. Ogólny koszt zadania
to kwota 154.389,28zł, kwota
Marianna Kobylińska
dofinansowania uzyskana ze środków
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GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne obchody Święta
Niepodległości rozpoczęły się mszą
św. w kościele parafialnym
w Sterdyni.

Po mszy zebrani udali się pod
pomnik poświęcony Ŝołnierzom
Armii Krajowej, gdzie w hołdzie
poległym w obronie Ojczyzny
złoŜyli kwiaty. W imieniu
Samorządu
Gminy
Sterdyń
wiązankę złoŜyli: Przewodniczący
Rady Gminy – Adam Góral, Wójt
Gminy Sterdyń – Czesław Marian
Zalewski, Sekretarz Gminy – Renata
Piwko. Wiązanki złoŜyli teŜ
przedstawiciele Zespołu Szkół
w Sterdyni i harcerzy, na czele z
panią dyrektor GraŜyną Bindułą,
członkowie Polskiego Stronnictwa
Ludowego:
Agnieszka
Kur,
Kazimierz Pawluczak oraz Tadeusz
Pałka.

Następnie uczestnicy obchodów
przy dźwiękach Dętej Orkiestry
StraŜackiej udali się do Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie
odbyła się dalsza część uroczystości.

Wójt gminy w swoim wystąpieniu  Zespół Cuncti Simus Concanentes
przypomniał historię sprzed 94 lat
z Zespołu Szkół w Skrzeszewie
 Scholka „STOKROTKI” ze
Szkoły Podstawowej w Sterdyni

i ludzi, którzy poświecili swoje Ŝycie
walcząc o odzyskanie Ojczyzny.
 Zespół PROMYK ze Szkoły
Podziękował teŜ za wsparcie i pomoc
Podstawowej w Łazowie
w przygotowaniu tego Święta księŜom
parafii
Sterdyń,
Gminnemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu, pocztom
sztandarowym:
jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
wszystkim delegacjom przybyłym na
tę uroczystość, harcerzom, dzieciom i
młodzieŜy szkolnej. Szczególne
BIEDRONECZKI
podziękowania skierował do Dętej  zespół
z Miejskiego Przedszkola Nr 2
Orkiestry StraŜackiej, która nadawała
w Sokołowie Podlaskim
podniosły ton tej uroczystości.

W Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu odbył się koncert galowy
laureatów „IV Konkursu Piosenki
Patriotycznej Południowego Podlasia i
Mazowsza”, w którym wystąpili:

Referat
okolicznościowy
związany ze świętem odzyskania
przez Polskę Niepodległości
przygotowała młodzieŜ z Zespołu
Szkół w Sterdyni pod kierunkiem
 Mateusz Kawalec ze Szkoły pani Justyny Stasiuk.
Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana
Na zakończenie obchodów
Wyszyńskiego w Bogutach- ulicami Sterdyni odbył się V Bieg
Piankach
Niepodległościowy o Puchar Wójta
Gminy Sterdyń. Zwycięzcami biegu
zostali: Natalia Pałka i Michał
Kalicki (zdjęcie na stronie 8)
Anna Kowalska
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ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ

www.zmw.pl; e-mail: zkzmw@zmw.pl

Rok załoŜenia 1928

ZEBRANIE ZAŁOśYCIELSKIE OSP W CHĄDZYNIE
W dniu 30 września 2012 roku
odbyło się zebranie załoŜycielskie
Ochotniczej
StraŜy
PoŜarnej
w Chądzynie. Zaproszonymi gośćmi
byli m.in.: Wójt Gminy Sterdyń –
Czesław Marian Zalewski, Komendant
Gminny OSP – Andrzej Pogorzelski
oraz pracownik Urzędu Gminy ds.
ochrony przeciwpoŜarowej – Beata
Tomczuk.
Celem stowarzyszenia będzie
prowadzenie działalności mającej na
celu
zapobieganie
poŜarom
oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową
StraŜą
PoŜarną,
organami samorządowymi i innymi
podmiotami; udział w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w
czasie
poŜarów,
zagroŜeń
ekologicznych związanych z ochroną
środowiska oraz innych klęsk
i zdarzeń; informowanie ludności o
istniejących zagroŜeniach poŜarowych
i ekologicznych oraz sposobach
ochrony przed nimi; rozwijanie wśród
członków ochotniczej straŜy poŜarnej
kultury
fizycznej
i
sportu
oraz prowadzenia
działalności
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej;

wykonywanie
innych
zadań
wynikających z przepisów o ochronie
przeciwpoŜarowej oraz niniejszego
statutu; działania na rzecz ochrony
środowiska.
Zadania i cele Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
realizuje
przez:
organizowanie zespołów do ustalania
stanu ochrony przeciwpoŜarowej
oraz przygotowywania informacji
o powyŜszym; przedstawianie
organom władzy samorządowej
i administracji rządowej wniosków
w sprawach
ochrony
przeciwpoŜarowej; organizowanie,
spośród
swoich
członków,
pododdziałów
poŜarniczych;
prowadzenie
podstawowego
szkolenia poŜarniczego członków
OSP i współdziałanie z Państwową
StraŜą PoŜarną w organizowaniu
szkolenia funkcyjnych OSP,
organizowanie młodzieŜowych
i kobiecych druŜyn poŜarniczych;
organizowanie
zespołów
świetlicowych, bibliotek, orkiestr,
teatrów amatorskich, chórów, sekcji
sportowych i innych form pracy
społeczno-wychowawczej

i kulturalno-oświatowej;
organizowanie zawodów sportowych
i imprez propagujących kulturę
fizyczną; prowadzenie innych form
działalności mających na celu
wykonanie zadań wynikających
z ustawy
o
ochronie
przeciwpoŜarowej i niniejszego
statutu.
Podczas zebrania dokonany został
wybór Komitetu ZałoŜycielskiego
w składzie: Krzysztof Makowiecki,
Kamil Wilk i Piotr Siedlecki.
Patrycja Powierza, pracownik
CIiWOP ZMW w Sterdyni,
przygotowała dokumenty niezbędne
do przeprowadzenia zebrania
załoŜycielskiego.
Dokumenty zostały wysłane do
Krajowego Rejestru Sądowego celem
rejestracji.
Patrycja Powierza
Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych w Sterdynie-mail:
patrycja.wojewodzka@zmw.pl
tel. (25) 787 05 35

ARiMR przekazała dzieciom
komputery i kamizelki odblaskowe
ARiMR przekazała dzieciom Macieja Szewczyka, Kierownika
komputery i kamizelki odblaskowe
Biura Powiatowego ARiMR w
Dzięki staraniom wójta Czesława Sokołowie Podlaskim Dariusza
Mariana Zalewskiego uczniowie Tomczaka oraz jego zastępcy
Zespołu Szkół
w Sterdyni Przemysława Kubalskiego.
oraz Zespołu
Szkolno
–
Przedszkolnego w Łazowie otrzymali
bezpłatnie od Mazowieckiego
Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
17
zestawów
komputerowych.

Ponadto wszyscy uczniowie szkół
z terenu gminy otrzymali kamizelki
odblaskowe, w ramach akcji
zainicjowanej przez Departament
Komunikacji Społecznej ARiMR.
Akcja prowadzona jest w trosce o
bezpieczeństwo dzieci z terenów
W dniu 26 października br. wiejskich w wieku przedszkolnym
przekazania dokonał osobiście i szkolnym.
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału
Regionalnego ARiMR - Wojciech
Anna Kowalska
Jańczuk w asyście swojego zastępcy –
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"OCALMY" - podsumowanie kwesty
W Uroczystości Wszystkich
Świętych Towarzystwo Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej na cmentarzu
parafialnym
w
Sterdyni
przeprowadziło kwestę pod hasłem
„OCALMY”na rzecz renowacji
zabytkowych
pomników
nagrobkowych znajdujących się na
sterdyńskiej nekropolii.
Kwestowało 37 wolontariuszy:
członkowie TMZS oraz nauczyciele,
uczniowie, zuchy i harcerze
z Zespołu Szkół w Sterdyni:
Adrianna Adamczuk, Natalia
Adamczuk, Marianna Bakońska,
Karolina Deniziak, Danuta
Drabanek, Piotr Góral, Dominik
Ignatowski,
Ewelina
Kazimierczuk, Janina Klimczuk,
Wiktoria KrzyŜanowska, Krystian
Kulikowski, Agnieszka Kur, Irena
Kur, Julia Kur, Mirosława Kur,
Wiesław Kur, Jakub Łach,
Stanisława Maciak, Klaudia
Misiek, Ewa Mitowska, Artur
Nowak, Zofia Pałka, Kazimierz
Pawluczak, Franciszek Pytel, Józef
Pytel, Mirosława Rominkiewicz,
Andrzej Sarna, Agnieszka Sowa,
Joanna Sówka, Zofia Stańczuk,
Teresa Styś, Magdalena Szalach,
Jadwiga Szymańska, Mieczysław
Szymański, Gabriela Wierzbicka
Łach, Wanda Wilk, Natalia
Zielińska.
Zebrano 3 600,00 zł.
Prowadzona kwesta stanowiła
kontynuację działania rozpoczętego
w 2003 r., którego inicjatorem był
Czesław Marian Zalewski, wójt
gminy Sterdyń.
Na sterdyńskim cmentarzu
znajduje się piętnaście pomników
nagrobnych o duŜych wartościach
kulturowych, Trzy z nich zostały juŜ
odnowione. Są to: nagrobek
Antoniego Gawrysia weterana
powstania z 1863 roku, nagrobek
Augusta Dehnela (uległ ponownemu
uszkodzeniu podczas wichury 2008
r.)
oraz
nagrobek
Karola
i Małgorzaty Zalewskich. Pozostałe
wymagają renowacji.
Zabytkowe nagrobki wykonane są
z piaskowca i pochodzą z lat 1844 –

1903. Spoczywają w nich m.in.
proboszczowie Sterdyńskiej parafii,
ks. Ludwik Broniszewski, ks.
Władysław Ołtarzewski, ks. Erazm
Parys, ks. Józef Chromiński, dr
Sebastian
Rosicki,
lekarz
sterdyńskiego szpitala, członek
korespondent
Towarzystwa
Warszawskiego Lekarskiego i jego
matka Katarzyna Rosicka oraz Michał
Lefevre, właściciel dóbr ziemskich
w Kiełpińcu.
Zarząd TMZS serdecznie dziękuje
wszystkim
ofiarodawcom
za
zrozumienie i szczodrość, osobom
kwestującym, zwłaszcza dzieciom
i młodzieŜy z Zespołu Szkół
w Sterdyni i ich rodzicom, oraz ks.
Zbigniewowi Rycak – proboszczowi
parafii, Czesławowi Marianowi
Zalewskiemu – wójtowi gminy
Sterdyń,
Renacie
Piwko
–
sekretarzowi gminy Sterdyń i dyrekcji
Zespołu Szkół w Sterdyni: GraŜynie
Binduła i Iwonie Ferenc za okazane
wsparcie prowadzonej akcji.
Podsumowanie prowadzonych
akcji w latach 2003 – 2006.
Kwesta 2003 r.
Zebrano 3285,76 PLN + 101
dolarów. Po zamianie - 3634,21 zł.
Kwesta 2004 r.
Zebrano 3555,00 PLN + 20 euro,
co po wymianie wynosi 3639,00 zł.

Poszukiwanie krzyŜa
Latem 2008 roku w czasie
wichury został uszkodzony i zaginął
krzyŜ na grobie Augusta Dehnela
(1830-1895),
zarządcy
dóbr
sterdyńskich.
Bardzo proszę o informacje,
gdzie moŜe znajdować się fragment
nagrobka.
Mieczysław Szymański
- Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej

Kwesta 2006 r.
Zebrano 2227 zł.
Ogółem zebrano 9500,21 zł.
Wydatkowano w 2004 roku.
Prace
remontowokonserwatorskie
nagrobka
Antoniego Gawrysia weterana
powstania z 1863 r. - 2490,00 zł.
Prace
remontowokonserwatorskie nagrobka Augusta
Dehnela – 3920,00 zł.
Wydatkowano w 2007 roku.
Prace
remontowokonserwatorskie nagrobka Karola
i Małgorzaty Zalewskich – 3000,00
zł.
Ogółem wydatkowano 9410,00 zł.
Stanisława Maciak
i Mieczysław Szymański
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„IV Konkurs Piosenki Patriotycznej
Południowego Podlasia i Mazowsza”- Eliminacje finałowe
We wtorek, 6 listopada 2012r. w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni odbyły się eliminacje
finałowe „IV Konkursu Piosenki
Patriotycznej Południowego Podlasia
i Mazowsza” zorganizowane przez
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej, Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Sterdyni.
Marianna Kobylińska, dyrektor
GOKiS
serdecznie
powitała
uczestników konkursu i ich
opiekunów oraz publiczność.
Podkreśliła rolę, jako spełnia konkurs
piosenki patriotycznej w Ŝyciu
społeczeństwa. Poinformowała, Ŝe
impreza odbywa się przy pomocy
środków finansowych Samorządu
Województwa
Mazowieckiego.
TMZS otrzymało dotację w kwocie
6000 zł z przeznaczeniem na nagrody
dla uczestników konkursu i ich
opiekunów. Marian Zalewski, wójt
gminy Sterdyń dokonał otwarcia
eliminacji finałowych konkursu
i Ŝyczył wykonawcom sukcesów,
a publiczności wraŜeń artystycznych.
W eliminacjach finałowych
wystąpili soliści: śaneta Mostowiec
ze
Szkoły
Podstawowej
w Zembrowie, opiekun Joanna
Rogozińska,
Grzegorz Boruta
ze Szkoły Podstawowej Łazowie,
opiekun ElŜbieta Osipiak i Mateusz
Kawalec, opiekun Izabela Bogucka.
Zespoły instrumentalno-wokalne:
KRASNOLUDKI z Gminnego
Przedszkola przy Zespole Szkół
w Sterdyni, opiekunowie: Alicja
Krasowska, Anna Dyoniziak;
SŁONECZKA
ze
Szkoły
Podstawowej w Łazowie, opiekun
Marta Piwko; BIEDRONECZKI
z Miejskiego Przedszkola Nr 2
w Sokołowie
Podlaskim,
opiekunowie: Anna Skupiewska
i Urszula Marcinkowska; Cuncti
Simus Concanentes z Zespołu Szkół
w Skrzeszewie, opiekun Magdalena
Chomać; PAJACYKI z Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie, opiekun Janina Sójka;
PROMYK ze Szkoły Podstawowej
w Łazowie, opiekun Monika
Lachowska;
Scholka
„STOKROTKI”
ze
Szkoły
Podstawowej w Sterdyni, opiekun
Siostra Ewelina; 9 Sokołowska
DruŜyna Harcerska „Orlęta” im.
Szarych Szeregów Hufiec ZHP
Sokołów Podlaski, opiekun Monika
Nowak.
Zarówno soliści, jak i zespoły
wykonali po dwie piosenki
patriotyczne. W konkursie wystąpiło
ponad
100
wykonawców.
Występujący przypomnieli, niekiedy
juŜ
zapomniane
piosenki
patriotyczne,
a
najbardziej
wzruszały występy najmłodszych
dzieci. Śpiewano między innymi
piosenki: „Nasza Ojczyzna”, „Płynie
Wisła, płynie”, „Przybyli ułani pod
okienko”, „Piechota”, Marsz
konfederatów barskich”, „Została
tylko
melodia”,
„O
mój
rozmarynie”, „Pierwsza Brygada”,
„Szary mundur”.
Istotną rolę w przygotowaniu
wykonawców
odegrali
ich
opiekunowie, za co zasługują na
uznanie i słowa podziękowania.
Występy oceniała Komisja
Konkursowa w składzie: Witold
Grzyb-przewodniczący
oraz
członkowie: Paweł Kryszczuk i
Stanisława Maciak. Biorąc pod
uwagę
dobór
repertuaru,
interpretacje utworu, ogólny wyraz
artystyczny, innowacje i wraŜenia
artystyczne oraz muzykalność i
warunki
głosowe
Komisja
Konkursowa za najlepszych
wykonawców uznała Mateusza
Kawalca, Scholkę „STOKROTKI”,
Zespół wokalno-instrumentalny
Cuncti Simus Concanentes oraz
zespół wokalno-instrumentalny
PROMYK. Ponadto Komisja
Konkursowa wyróŜniła zespół
wokalno-instrumentalny

BIEDRONECZKI.
Najlepsi
wykonawcy i zespół wyróŜniony
wystąpią na Gali Konkursu podczas
uroczystości Święta Niepodległości
w dniu 11 listopada br.
Wszyscy uczestnicy konkursu i
opiekunowie otrzymali nagrody oraz
dyplomy. Wręczenia nagród dokonał
Czesław Marian Zalewski, wójt
gminy
Sterdyń
Mieczysław
Szymański - Prezes TMZS.
Celem konkursu było: wspieranie
wychowania patriotycznego młodego
pokolenia, podniesienia świadomości
narodowej, przywrócenia pamięci
polskich pieśni patriotycznych,
pielęgnowanie
dziedzictwa
kulturowego oraz zachęcenie do
wspólnych ponadpokoleniowych
spotkań muzycznych. Moim zdaniem
zakładane cele zostały w pełni
osiągnięte.
Stanisława Maciak
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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.

gospodarstwie, oszacowanych
przez komisję wynosi powyŜej
30%,

O pomoc moŜe ubiegać się osoba
fizyczna, która jest posiadaczem
samoistnym
lub
zaleŜnym - wysokość szkód w budynkach,
gospodarstwa rolnego w rozumieniu
budowlach, maszynach lub
Kodeksu Cywilnego, o powierzchni
urządzeniach słuŜących do
uŜytków rolnych co najmniej 1 ha,
produkcji
rolnej,
sadach,
której
został
nadany
numer
plantacjach wieloletnich lub
identyfikacyjny w trybie przepisów o
stadach podstawowych - nie
krajowym
systemie
ewidencji
mniej niŜ 10000 złotych.
producentów, ewidencji gospodarstw
oraz ewidencji wniosków o przyznanie Jadwiga Czarnocka Kier.Ref.Roln.i
Gosp. Kom.
płatności, jeŜeli:
- wysokość szkód spowodowanych w

Turniej Piłki NoŜnej
W dniu 27 października br. na
hali sportowej w Sterdyni odbył się
Halowy Turniej Piłki NoŜnej o
Puchar Dyrektora Mazowieckiego
Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Moderniazcji
Rolnictwa. Uczestnikami Turnieju
byli pracownicy ARiMR oraz ARR.
Otwarcia
i
powitania
uczestników dokonali Wójt Gminy
Sterdyń – Czesław Marian Zalewski
oraz
Dyrektor
Oddziału
Mazowieckiego ARiMR – Wojciech
Jańczuk.
Do rozgrywek zgłosiło się 8
druŜyn, które reprezentowały swoje
oddziały regionalne oraz biura
powiatowe. Były to: Centrala
ARiMR, BP Grójec, BP Wyszków,
BP Lipsko, Auto Podlasie, MOR
BknM, Agencja Rynku Rolnego,
MOR BWI.
Po emocjonujących meczach
półfinałowych i finałowych
pierwsze miejsce zajęła druŜyna
Agencji Rynku Rolnego.
Najlepszym strzelcem został
Jacek Kudła z MOR BWI, który

zdobył aŜ 13 bramek.
Na zakończenie najlepsze druŜyny
otrzymały puchary.
Turniej był doskonałą okazją do
wręczenia przez Dyrektora OM
ARiMR,
pamiątkowej statuetki
Wójtowi Gminy Sterdyń, w ramach
bardzo dobrze układającej się
współpracy.

Podczas Turnieju odbył się pokaz
ratownictwa medycznego.
Anna Kowalska

Wójt Gminy Sterdyń
podaje do wiadomości, Ŝe w dniu 19 listopada 2012 roku /poniedziałek/
w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08- 320
Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony wykaz mienia komunalnego
Gminy Sterdyń przeznaczonego do dzierŜawy połoŜonego w: Łazowie,
Seroczynie, Sterdyni Osada, Sterdyni Poduchownej, Białobrzegach,
Matejkach, Seroczyn Kolonii, Łazówku. Ponadto w/w wykaz został
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, ,,http://sterdyngw.ebip.pl''. Niniejszym uprzejmie informuję, Ŝe posiadam do sprzedaŜy
atrakcyjne nieruchomości:
1) w Kiełpińcu – 1.06 ha zabudowane budynkiem szkoły w stanie
dobrym,
2) w Paderewku – 0.84 ha zabudowane budynkiem szkoły w stanie
średnim,
3) działki budowlane przy ulicy Lipowej w Sterdyni.
Szczegóły : Jadwiga Czarnocka Kier.Ref.Roln.i Gosp.Kom.
Tel. /25/ 787 00 04 wew. 35 lub 512 453 004
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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