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Najlepsze ¿yczenia
Panu Adamowi Góralowi - Przewodniczącemu
Rady Gminy Sterdyń z okazji imienin najszczersze
Ŝyczenia zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
i pracy zawodowej oraz satysfakcji z pełnienia
zaszczytnej funkcji w Samorządzie Gminnym
Ŝyczą KoleŜanki i Koledzy Radni, Wójt Gminy
oraz Pracownicy Urzędu Gminy.
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
Pani Ewie Kosieradzkiej
- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni ,

Szanowni Państwo

W związku ze zbliŜającymi się Świętami BoŜego
Narodzenia oraz nadchodzącym Nowym Rokiem 2012
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,
Ŝyczymy Państwu, by Święta wypełnione były nadzieją,
Panu Mieczysławowi Szymańskiemu
radością, by przyniosły wyciszenie i odpoczynek.
Święta BoŜego Narodzenia to czas przepełniony
- Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy
magią wigilijnej nocy, czas przebaczania i miłości, okres
oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
wielu refleksji osobistych i pamięci o bliskich, a zarazem
obchodzącym uroczystość imienin w dniach
czas wesołego kolędowania i nadziei płynącej ze
8 grudnia 2011 roku - 12 stycznia 2012 roku.
świadomości, iŜ Bóg stał się człowiekiem, „dzieląc z nami
trudy i znoje”...
Łamiąc się symbolicznie wigilijnym opłatkiem,
pamiętajmy, Ŝe człowiekowi do szczęścia potrzebny jest
drugi
człowiek.
„W drodze” - promocja nowego tomiku poezji Leny
śyczymy, aby w tym świątecznym nastroju spełniły
Szczeć - str. 2
się
wszystkie
Państwa Ŝyczenia i marzenia
Kolejny samochód poŜarniczy na terenie
wypowiedziane przy wigilijnym stole. Niech nadchodzący
Gminy Sterdyń - str. 3
Nowy
Rok będzie kolejnym rokiem Ŝycia z pasją, czasem
„Kącik przyrodniczo - dydaktyczny...” - str. 3
pomyślności, serdeczności i międzyludzkiej Ŝyczliwości.
WaŜne zmiany dla Przedsiębiorców - str. 4
Pani Ewie Witkowskiej

W numerze:









Projekt systemowy ”Aktywnie do celu” - str. 5
Z pokoju nauczycielskiego… - str. 7
Biografia Leny Szczeć - str. 7
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych w Sterdyni działa dalej - str. 8

Ze świątecznymi pozdrowieniami
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Góral

Pracownicy Urzędu Gminy
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„W drodze” - promocja nowego tomiku poezji Leny Szczeć

W sobotę 10 grudnia br. w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni miała miejsce podniosła
uroczystość – promocja, drugiego
juŜ, tomiku poezji Leny Szczeć.
Otwarcia spotkania dokonał
Mieczysław Szymański, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej. Serdecznie powitał
prof. Franciszka Kobryńczuka,
redaktora, Lenę Szczeć – autorkę,
Klaudię Kokocińską, autorkę grafik
zdobiących tomik, Czesława Mariana
Zalewskiego, wójta gminy Sterdyń
oraz wszystkich uczestników
spotkania.
Poinformował, Ŝe publikacja
współfinansowana jest ze środków
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego. Gorące słowa
podziękowania skierował do prof.
Franciszka
Kobryńczuka
za
nieodpłatne opracowanie redakcyjne
i do Klaudii Kokocińskiej za
nieodpłatne wykonanie grafik
zdobiących zbiorek wierszy. Gorąco
podziękował
Zarządowi
Województwa Mazowieckiego oraz
sponsorom, dzięki którym piękne
wiersze Leny Szczeć mogły ujrzeć
światło dzienne.
Są to, jak zawsze niezawodni,
Marek Sawicki, poseł na Sejm RP,
Zarząd
Powiatowego
Banku
Spółdzielczego w Sokołowie
Podlaskim z prezesem Piotrem
śebrowskim i Zarząd Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Sterdyni
z prezesem Jackiem Pieńkowskim.

Serdecznie podziękował równieŜ
GraŜynie Bindule, dyrektorowi
Zespołu Szkół w Sterdyni, Teresie
Styś nauczycielowi języka polskiego
w Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza
i
młodzieŜy
gimnazjalnej,
Mariannie
Kobylińskiej,
dyrektorowi,
pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Sterdyni za
udzieloną pomoc w organizacji
uroczystości oraz wszystkim, którzy
pomogli w wydaniu zbiorku wierszy
Leny Szczeć.
O dalsze prowadzenie spotkania
poprosił
prof.
Franciszka
Kobryńczuka, redaktora.
Profesor Franciszek Kobryńczuk
mówił między innymi, Ŝe Lena
Szczeć jest autorką prezentowanego
tomiku „W drodze”, juŜ nie
debiutantka na tym polu. Choć
przebyła dopiero część tej drogi, to
juŜ ma duŜo do powiedzenia o niej.
Poezja Leny Szczeć jest narracją,
a rozumienie jej wymaga zamyślenia.
Wiersze są nasycone jakby
hemoglobiną i chlorofilem –
pierwiastkami Ŝycia. W utworach
Leny jest jeszcze rozegrana filozofia
spinająca wszystkie jej myśli w całość
jak mgła, co splata wierzchołki drzew.
Rozbudza ona w sercu czytelnika
zachwyt nad uczuciem zwanym
miłością, jak teŜ – nad kaŜdą
wartością. W sposób interesujący
przedstawił poetkę prowadząc z nią
dialog.
Prezentację poezji Leny Szczeć
zakończył słowami: „Niech będzie
chwała tym wszystkim, którzy chęcią,
uporem i środkami przyczynili się do
narodzin tego pięknego, delikatnego
jak dziecko, zbiorku nowych wierszy
Leny Szczeć”.
MłodzieŜ z Gimnazjum w Sterdyni
przygotowana pod kierunkiem Teresy
Styś, wspaniale recytowała wiersze
pochodzące z promowanego zbiorku
„W drodze”. Zarówno wiersze jak
i sposób prezentacji podobały się
zgromadzonej publiczności, o czym
świadczyły gromkie brawa.
Nie zabrakło Ŝyczeń, gratulacji
oraz podziękowań składanych Poetce.
Wręczono takŜe kwiaty. Gratulacje

i podziękowanie złoŜył m.in.
Czesław Marian Zalewski, wójt
gminy Sterdyń.
Po strawie dla ducha uczestnicy
spotkania udali się na poczęstunek.
Zainteresowani ustawili się w długiej
kolejce, aby uzyskać dedykację
Autorki
Wszyscy uczestnicy uroczystości
otrzymali nieodpłatnie promowany
tomik wierszy.
Stanisława Maciak
Więcej zdjęć moŜna obejrzeć na
stronie http://sterdyn.com.pl
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Kolejny samochód poŜarniczy na terenie Gminy Sterdyń
wyposaŜenia dla tego typu pojazdów
posiada zbiornik na wodę o
pojemności 2.300l, autopompę, dwa
szybkie
natarcia
zakończone
prądownicami, maszt oświetleniowy
sterowany pilotem.

Gmina Sterdyń zakupiła średni
samochód poŜarniczy dla straŜaków
ochotników z terenu gminy Sterdyń.
Jest to samochód marki VOLVO
model FL, rok produkcji 2000.
Samochód oprócz wymaganego

Koszt całkowity samochodu to
kwota 130.000 zł. Źródłem
finansowania samochodu była dotacja
w wysokości 50.000zł ze środków
Samorządu
Województwa
Mazowieckiego i poŜyczka częściowo
umarzalna w kwocie 80.000zł
Zakupiony samochód będzie brał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
udział w akcjach, które ratują Ŝycie Środowiska i Gospodarki Wodnej
ludzkie, mienie niezbędne do Ŝycia, w Warszawie.
będzie
zabezpieczał
obiekty
Urszula Woźniak
zabytkowe, przyrodę i środowisko
naturalne. SłuŜył będzie nie tylko do
Marlena Stańczyk
gaszenia poŜarów, będzie takŜe
Paweł Pędzich
uczestniczył w usuwaniu skutków
klęsk Ŝywiołowych.

„Kącik przyrodniczo – dydaktyczny w Kiełpińcu”
W listopadzie zakończone zostały
Dzięki
realizacji
zadania
prace związane z realizacją zadania mieszkańcy Kiełpińca oraz całej
pn.: „Kącik przyrodniczo – Gminy zyskali kolejne ciekawe
dydaktyczny w Kiełpińcu”
miejsce. Mogą w przyjemny sposób
spędzić wolny czas i przy okazji
W ramach zadania wykonane zdobyć wiedzę przyrodniczą. Kącik
zostały elementy infrastruktury przyrodniczo – dydaktyczny będzie
terenowej słuŜące poszerzeniu wiedzy przystankiem
dla
turystów
ekologicznej i edukacji przyrodniczej odwiedzających tereny nadbuŜańskie
– witacz z napisem „Kącik w Gminie Sterdyń. Uczniowie szkół
przyrodniczo – dydaktyczny w będą mogli aktywnie korzystać z tego
Kiełpińcu zaprasza”, ekspozycja miejsca, organizując zajęcia w terenie
próbek drewna z oznaczeniem nazw dotyczące edukacji przyrodniczo gatunków, magiczne kwadraty - ekologicznej. Korzyści z utworzenia
tablica z sześcianami na ściankach kącika będą miały róŜne grupy
których są ilustracje o tematyce społeczne, co pozytywnie wpłynie na
przyrodniczej (sześciany przekręca integrację społeczną róŜnych grup
się i w pionowych kolumnach układa wiekowych.
się etapy rozwoju gatunków
roślinnych i zwierzęcych od stadium
W pracę przy realizacji zadania
rozwojowego do dorosłego osobnika), aktywnie włączyli się mieszkańcy
tablice informacyjno – edukacyjne, Kiełpińca. W ramach pracy własnej
gra terenowa kółko i krzyŜyk, wiaty uporządkowali teren pod elementy
rekreacyjne ze stołami i ławkami, infrastruktury terenowej, wykonali
miejsce na ognisko oraz pojemnik na ścieŜkę oraz schodki terenowe
śmieci. Całej inwestycji estetyki z barierką.
dodały zasadzone drzewa i krzewy,
Łączna wartość inwestycji
przy których ustawione zostały
wyniosła
22.959,99 zł., w tym
tabliczki z oznaczeniem nazw
19.099,99 zł
to
dotacja
poszczególnych gatunków.
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, a pozostała kwota
stanowi nieodpłatną pracę i materiały
mieszkańców Kiełpińca.
Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich
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WaŜne zmiany dla Przedsiębiorców
Do końca roku 2011 dane Ewidencji
i
Informacji
o
dotyczące
przedsiębiorców Działalności Gospodarczej.
zarejestrowanych przed 1 lipca • JeŜeli osoby te nie posiadają
2011r. zostaną przeniesione z narzędzi
elektronicznych
gminnych ewidencji działalności umoŜliwiających potwierdzenie ich
gospodarczej do systemu CEIDG do toŜsamości, mogą wydrukować
dnia 31 grudnia 2011r.
przygotowany wniosek CEIDG-1
Od dnia 1 stycznia 2012r i przyjść z nim do dowolnego
Centralną Ewidencję i Informację o urzędu gminy na terenie całego
Działalności Gospodarczej prowadzi kraju,
gdzie
zostanie
on
Minister Gospodarki.
przekształcony przez urzędnika w
Przedsiębiorco, sprawdź czy twój dokument elektroniczny i przesłany
wpis w gminie ma wszystkie do CEIDG.
niezbędne dane do przeniesienia go • W przypadku braku dostępu do
do CEIDG - tj. aktualne numery Internetu wniosek CEIDG-1 moŜna
PESEL, NIP, REGON, PKD2007.
wypełnić odręcznie w siedzibie
Natomiast osoby zamierzające dowolnego urzędu gminy i przy
rozpocząć działalność gospodarczą pomocy urzędnika zarejestrować
działalność gospodarczą.
po 1 stycznia 2012 r. mogą:

zawieszenia
i
wznowienia
wykonywania działalności oraz
zaprzestania
wykonywania
działalności gospodarczej są wolne od
opłat.
(http://www.mg.gov.pl/files/uploa
d/13280/CEIDG-1_wersj a_1
.02.1.pdf) (do pobrania w formacie
.pdf) – wniosek zintegrowany obowiązujący na terenie całego kraju.
Formularz jest takŜe dostępny na
miejscu w Urzędzie Gminy.
Instrukcja wypełniania wniosku
CEIDG-1 (http://www.mg.gov.pl
/files/upload/13280/Instrukcja_CEID
G-1_30_czerwca_2011.pdf) (do
pobrania w formacie .pdf)

Więcej informacji moŜna znaleźć
na stronie www.mg.gov.pl, pod
W związku z powyŜszym uległ numerem infolinii 0 801 055 088 oraz
zmianie dotychczasowy wniosek w Urzędzie Gminy Sterdyń (pokój 8,
EDG-1. Zamiast niego pojawił się telefon 25 787 00 04).
wniosek CEIDG-1.
Monika Niemierka

• samodzielnie wypełnić wniosek za
pomocą kreatora na stronie:
www.firma.gov.pl i po podpisaniu
go
za
pomocą
podpisu
elektronicznego lub profilu
Zgłoszenie wniosku o wpis do
zaufanego e-PUAP samodzielnie ewidencji działalności gospodarczej,
dokonać rejestracji w Centralnej zmian we wpisie w tej ewidencji,

Szkolenie dla rolników
Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa w Warszawie
w konsorcjum z:

Szkolenia odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni.

– Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej
Akademii Nauk w Jastrzębcu,

Wszyscy uczestniczący w szkoleniu otrzymają stosowne
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

– Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej „POLSUS”,

Organizator
oraz catering.

– Związkiem „Polskie Mięso”,

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
w Urzędzie Gminy Sterdyń, pokój nr 6, do końca
grudnia 2011 r.

– Krajową Radą Drobiarstwa – Izba Gospodarcza,
– Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego,
– Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego,
organizuje w styczniu 2012 r. cykl szkoleń pt.
„PRODUKCJA MIĘSA WYSOKIEJ JAKOŚCI
SZANSĄ OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI W
WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM”
Szkolenie obejmuje 4 moduły – mięso wołowe, baranie,
drobiowe lub wieprzowe.

zapewnia

materiały

szkoleniowe

Dodatkowych informacji udziela – Anna Kowalska,
tel. 25 787 00 04, 512 453 005
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Projekt systemowy ”Aktywnie do celu”
16 grudnia br. odbyło się
w Centrum Szkoleniowym „ACZE”
w Sokołowie Podlaskim spotkanie
podsumowujące realizację projektu
systemowego współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego PriorytetuVII. Promocja
integracji społecznej ,Działanie 7.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój
i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
W spotkaniu wzięli udział
beneficjenci
projektu,
przedstawiciele Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Prezes Centrum
Szkoleniowego ACZE w Sokołowie
Podlaskim Pan Andrzej Czerkas oraz
Pan Czesław Marian Zalewski Wójt
Gminy Sterdyń.
Projekt był skierowany do 9 osób
będących klientami Ośrodka Pomocy
Społecznej. Celem głównym projektu
było zwiększenie aktywności
społeczno-zawodowej klientów
Ośrodka Pomocy Społecznej. A cele
szczegółowe realizowanego projektu
to: zwiększenie motywacji do
działania, zwiększenie zdolności

komunikacyjnych ,zdobycie wiary we
własne siły, zdobycie nowych
kwalifikacji zawodowych , które
umoŜliwią uczestnikom projektu
ponowne wejście na rynek pracy.
Realizacja projektu wymagała
zaangaŜowania
wszystkich
pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej. Osoby uczestniczące
w projekcie
uczestniczyły
w warsztatach
doradztwa
zawodowego i psychologicznych oraz
szkoleniach zawodowych i kursach
prawa jazdy kat. B.
Udział w projekcie wpłynął na
podniesienie samooceny uczestników
projektu ,zwiększenie motywacji
i wiary w skuteczność poszukiwania
pracy, pokonanie bierności , oporów
i lęku Zgodnie z załoŜeniami projektu
udało się zrealizować wszystkie
zaplanowane działania i osiągnąć
zakładane rezultaty.
Gratulacje oraz podziękowania za
udział w projekcie i Ŝyczenia dalszej
konsekwencji
w
działaniu
uczestnikom projektu złoŜył Prezes
Centrum Szkoleniowego ACZE Pan
Andrzej Czerkas.

WÓJT GMINY STERDYŃ
podaje do publicznej wiadomości
W dniu 8 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy Sterdyń
przeznaczonego do wydzierŜawienia połoŜonego w
obrębach geodezyjnych:


Matejki,



Łazówek,



Seroczyn,



Białobrzegi,



Sterdyń Osada,



Sterdyń Poduchowna.

Ponadto w/w wykaz został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej
- www.sterdyn.com.pl

Spotkanie podsumował Wójt
Gminy Sterdyń Pan Czesław Marian
Zalewski. ZłoŜył równieŜ gratulacje
wszystkim uczestnikom projektu
oraz podkreślił, Ŝe zdobycie nowych
kwalifikacji daje szansę na podjęcie
pracy
a
tym
samym
na
usamodzielnienie
się
osoby.
Powiedział równieŜ, Ŝe wydatkowane
środki na realizację projektu są
waŜne, jednak najwaŜniejszy jest
zawsze człowiek. Inwestowanie
w człowieka, w jego wiedzę,
w zdobywanie nowych kwalifikacji
procentuje i zawsze przynosi korzyści
zarówno dla samego człowieka jak
i dla całego społeczeństwa.
Wiesława Tymińska
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Z pokoju nauczycielskiego…
Drodzy Rodzice, witam przedświątecznie
Grudzień to szczególny miesiąc
dla nas wszystkich. Szkolna rodzina juŜ
od kilku tygodni przeŜywa ten czas
z radością i wzruszeniem, dekorując
klasy i szkolne korytarze.
Niezawodny Mikołaj przyniósł
piękne prezenty młodszym i starszym
pociechom. Niektórzy ze starszych klas
wyjechali lub wyjadą na „ mikołajkowe
”wycieczki. Klasa IIa gimnazjum
z wych.T. Styś miło wspominać będzie
wyjazd do Siedlec (16.12. br.) na
lodowisko i do kina, a kl. I b z wych.
M. Truskolaską-Wilgos w styczniu
wybiera się do kręgielni i równieŜ do
kina. Zachęcamy do naśladowania.
Wyjazd
niedrogi,
a
ileŜ
niezapomnianych wraŜeń!

kierunkiem Teresy Styś, Barbary
Kempy i Marka Kołodziejskiego
uczniowie gimnazjum rozegrali
Turniej Wiedzy o śyciu i Twórczości
Henryka Sienkiewicza. Wygrała
klasa III c. Rozstrzygnięto konkurs
plastyczny na najpiękniejszą okładkę
do ksiąŜki Patrona – tu wygrała
kl. IIa.

Czas na boŜonarodzeniową radość.
Wiem, Ŝe robicie wszystko, aby w
święta niczego nie brakowało, aby
było pięknie i niepowtarzalnie.
Włączajcie dzieci i młodzieŜ do
tych przygotowań. Niech jak
najpełniej angaŜują się w prace,
ucząc się tradycji i troski o wspólne
dobro, jakim jest RODZINA.

Imprezę
zakończono
inscenizacją „Uczta u Nerona” w
wykonaniu uczniów kl. IIIa i IIIb,
przygotowaną pod kierunkiem
Teresy Styś.

A gdy juŜ zaświeci pierwsza
gwiazda, niech w świątecznym
rodzinnym kręgu – wśród nocnej
ciszy – zapanuje magiczna
atmosfera miłości, zrozumienia i
radości,
Ŝe oto znów jesteśmy
Szkolne święto podsumowała
pani dyrektor GraŜyna Binduła, razem, aby wspólnie cieszyć się z
wręczając nagrody zwycięzcom Narodzenia Pana…
konkursów.
Pani
dyrektor
W
imieniu
nauczycieli
Dzień Patrona w gimnazjum
pogratulowała wszystkim udanej sterdyńskiego Zespołu Szkół – ze
świątecznym pozdrowieniem
Dn.12 grudnia br. gimnazjaliści szkolnej imprezy.
pięknie
uczcili
pamięć
Świątecznie…
H. Sienkiewicza, swojego Patrona.
Teresa Styś
Drodzy Rodzice, nie będę dziś
W atrakcyjnym programie pisać o odrabianiu lekcji, czytaniu
uroczystości, przygotowanym pod lektur ( zawsze mile widziane!) itp…

Publikacja

Biografia Leny Szczeć

o Gminie Sterdyń

- autorki tomiku poezji "Wdrodze"

Urząd Gminy w Sterdyni wspólnie z
Zespołem Szkół w Sterdyni oraz
Zespołem Szkolno- Przedszkolnym
w Łazowie planuje opracować i wydać
publikację o Gminie Sterdyń.
Publikacja zawierać będzie historię
miejscowości znajdujących się w
naszej gminie, waŜne wydarzenia,
postacie, które wyróŜniały się w Ŝyciu
publicznym.
Zwracamy się z prośbą do
wszystkich,
którzy posiadają jakiekolwiek
materiały, dokumenty, zdjęcia, czy teŜ
chcieliby się podzielić ciekawymi
informacjami lub wspomnieniami
prosimy o kontakt:
Anna Kowalska,
Urząd Gminy Sterdyń,
ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń,
tel. 25 787 00 04, 512 453 005,
mail: ug_sterdyn@pro.onet.pl
Zapraszamy do współpracy

Lena Szczeć urodziła się 9
kwietnia 1981 roku w Sokołowie
Podlaskim. Dzieciństwo spędziła w
rodzinnej wsi Dzięcioły BliŜsze w
gminie Sterdyń. W Sterdyni
ukończyła teŜ Szkołę Podstawową.
Edukację
kontynuowała
w
Sokołowie Podlaskim w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii
Skłodowskiej – Curie. Jest
absolwentką
Wydziału
Humanistycznego
Akademii
Podlaskiej w Siedlcach, gdzie z
wynikiem bardzo dobrym uzyskała
tytuł magistra historii. Ukończyła
takŜe studia podyplomowe z
bibliotekoznawstwa
na
Uniwersytecie
Warszawskim.
Pracuje w jednym z warszawskich
liceów z oddziałami integracyjnymi
jako naczyciel historii i wiedzy o
społeczeństwie.

Jej debiutancki tomik wierszy
pod tytułem Metamorfozy,
opatrzony wstępem Profesora
Franciszka
Kobryńczuka
i
wzbogacony ilustracjami Marka
Kołodziejskiego, ukazał się, pod
patronem
Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej,
cieszył
się
Ŝywym
zainteresowaniem.
Mino, iŜ zmieniła swój stan
cywilny i nazwisko (obecnie
Olszak), postanowiła swoją
twórczość
wydawać
pod
panieńskim nazwiskiem, gdyŜ
wierzy, Ŝe to nie koniec jej
przygody z poezją.
Stanisława Maciak

8

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

PO NOWYM ROKU DZIAŁAMY DALEJ
W ramach przedłuŜenia projektu
„Aktywni lokalnie – kompleksowe
wsparcie dla III sektora i rozwoju
organizacji pozarządowych na
obszarach wiejskich i miejsko wiejskich” przez Związek MłodzieŜy
Wiejskiej biuro Centrum Informacji
i Wspomagania
Organizacji
Pozarządowych w Sterdyni będzie
działało dalej.
Obecnie projekt trwał 15 miesięcy
– od października do grudnia 2011 r.
Teraz czas jego funkcjonowania
został przedłuŜony o kolejne 20
miesięcy – do sierpnia 2013 r.
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
Nadal będzie moŜna korzystać
bezpłatnie z biura oraz urządzeń
biurowych tj. fax, drukarka,
komputer, internet, skaner.
W ramach projektu, jednym ze
wskaźników, było powstanie
partnerstwa lokalnego. Została
sporządzona i podpisane umowa
partnerska.
Głównym
celem
partnerstwa lokalnego jest wspieranie
wszystkich
organizacji
pozarządowych na terenie gminy
Sterdyń. Biuro ma za zadanie
pomagać
organizacjom
pozarządowym z terenu gminy
Sterdyń.
W skład partnerstwa lokalnego
wchodzą następujące osoby:
1. Czesław Marian Zalewski – Wójt
Gminy Sterdyń,
2. Marianna Kobylińska – Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu w Sterdyni,
3. Stanisława Maciak – Sekretarz
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej,
4.Waldemar Bulik – Prezes
Gminnego
Uczniowskiego
Ludowego Klubu Sportowego
„ZORZA” w Sterdyni,

5.Wiesław Kur – przedsiębiorca,
6.Związek MłodzieŜy Wiejskiej
reprezentowany przez Patrycję
Wojewódzką – doradcę ds. NGO.
Pan Czesław Marian Zalewski –
Wójt Gminy Sterdyń zobowiązał się, w
związku z przedłuŜeniem projektu, do
uŜyczenia nieodpłatnie biura na
potrzeby prowadzenia działalności
przez
okres
20
miesięcy
oraz ponoszenia kosztów za energię
elektryczną, co., zuŜycie wody
i odprowadzanie ścieków, wywóz
śmieci oraz podatek od nieruchomości
przez cały okres partnerstwa, a takŜe do
pomocy w tworzeniu nowych
organizacji
pozarządowych
oraz promowania przez samorząd
działań Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej oraz Gminnego
Uczniowskiego Ludowego Klubu
Sportowego „ZORZA”.
Pani Marianna Kobylińska –
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni zobowiązała się do
bezpłatnego udostępniania Gminnemu
Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi
Sportowemu „ZORZA” boiska i hali
sportowej na prowadzenie treningów
oraz rozgrywek piłkarskich i innych
imprez sportowych oraz bezpłatnego
udostępniania pomieszczeń budynku
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni na organizację imprez
kulturalnych i promujących działalność
stowarzyszeń.
Pan Waldemar Bulik – Prezes
Gminnego Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego „ZORZA” oraz Pan
Mieczysław Szymański – Prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej i Pani Stanisława Maciak –
Sekretarz Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej zobowiązali się do
podejmowania inicjatyw mających na
celu
aktywizację
społeczności

lokalnych, integracji lokalnej
społeczności, organizowania imprez
kulturalnych oraz promowania przez
NGO działań samorządu i oŜywienia
działalności NGO.
Pan Wiesław Kur – zobowiązał
się do wspierania (w tym
finansowego i materialnego)
działalności NGO.
Związek MłodzieŜy Wiejskiej
zobowiązał się do zapewnienia
sprzętu uŜyczonego partnerom na
zasadzie nieodpłatnego uŜycia przez
okres trwania partnerstwa lokalnego,
zapewnienia umeblowania przez
okres
trwania
partnerstwa,
zapewnienia
pracownika
na okres 20 miesięcy, który będzie
koordynował działania partnerstwa,
a takŜe zapewnienia pokrycia
kosztów telekomunikacji oraz
internetu
na
potrzeby
funkcjonowania biura.
Patrycja Wojewódzka
Z okazji zbliŜających się Świąt
BoŜego Narodzenia oraz Nowego
Roku 2012 Związek MłodzieŜy
Wiejskiej w Sterdyni składa
najserdeczniejsze Ŝyczenia. Niech
tegoroczne Święta przyniosą wiele
radości,
uśmiechu,
miłości
najbliŜszych. Niech spełnią się
wszystkie marzenia, a Nowy Rok
niech będzie najszczęśliwszym
rokiem pod słońcem! Wszystkiego
najlepszego!
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