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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.

Z

drowia, 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 ,
Pani Ewie Witkowskiej
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,
Panu Mieczysławowi Szymańskiemu
- Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 6 grudnia 2012 roku - 6
stycznia 2013 roku.

W numerze:
 „Świat zwierząt leśnych w Nowym Ratyńcu”
 Płatności bezpośrednie po zmianach w 2012 roku
 Ojciec Ignacy Stankiewicz w Zespole Szkół
w Sterdyni
 Święty Mikołaj w gminie Sterdyń






Z pokoju nauczycielskiego
Spotkanie w Świetlicy Socjoterapeutycznej
Sukcesy sterdyńskich uczniów w dziedzinie ekologii
Śladami przeszłości - spotkanie TMZS
Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Kryształowej
Koniczyny
 Harmonogram zebrań sprawozdawczych OSP
 Nowy sprzęt dla OSP

Radosnych i spokojnych
Świąt BoŜego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliŜszych,
pełnych ciepła oraz Ŝyczliwości.
Wszelkiej pomyślności, cierpliwości
i wytrwałości w realizacji planów,
wielu sukcesów oraz obfitości łask
w nadchodzącym 2013 Roku
wszystkim mieszkańcom Gminy Sterdyń
Ŝyczy
Redakcja Biuletynu Informacyjnego Gminy Sterdyń
oraz Wójt Gminy Sterdyń z pracownikami.
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„Świat zwierząt leśnych w Nowym Ratyńcu”

Pod koniec listopada br.
w Nowym Ratyńcu powstał kolejny
przystanek edukacyjny na terenie
Gminy Sterdyń.
Punkt ekologiczny usytuowany
jest na działce połoŜonej za byłą
zlewnią. Mieszkańcy częściowo
uporządkowali teren przed realizacją
zadania.
Przystanek ten jest innowacyjny w
porównaniu do pozostałych. Oprócz
elementów małej architektury takich
jak tablice edukacyjne – 4szt., ławki
do ogniska – 8szt., pojemnik na
śmieci – 1szt., stoły i ławy –
3komplety, ekspozycja próbek
drewna, tropy zwierząt oraz gra
terenowa kółko i krzyŜyk na terenie
pojawiły się figury zwierząt leśnych
o rzeczywistych rozmiarach. Przy

figurach zwierząt umieszczone są
tabliczki z opisem gatunku, są to łoś,
jeleń, Ŝubr, dzik i niedźwiedź.
Utworzenie takiego miejsca ma na
celu poszerzenie wiedzy ekologicznej
dzieci i młodzieŜy oraz mieszkańców
gminy Sterdyń i turystów.
Zadanie dofinansowane zostało w
formie dotacji przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Całkowita wartość poniesionych
kosztów to 29.264,40zł. w tym
28.880,40zł. dotacja WFOŚiGW i
384,00zł. oszacowana praca własna
mieszkańców.
Wszystkich mieszkańców gminy
zapraszamy do odwiedzenia miejsca
pn. „Świat zwierząt leśnych w Nowym
Ratyńcu”
Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich

Płatności bezpośrednie po zmianach w 2012 roku
Stosownie do ustawy z dnia 27
stycznia 2012 roku o zmianie ustawy
o płatnościach w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw( która
weszła w Ŝycie z dniem 15 marca br.)
wnioski o:
1. płatności obszarowe,
2.wspieranie gospodarowania na
obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych
warunkach
gospodarowania
(ONW),

Płatności przyznawane są w drodze
W przypadku gdy strona
decyzji.
wystąpiła z Ŝądaniem doręczenia
JeŜeli decyzja, o której mowa decyzji, odwołanie od tej decyzji
wyŜej uwzględnia w całości Ŝądanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
rolnika i nie określa zmniejszeń lub jej doręczenia.
wykluczeń oraz nie ustala kwot
podlegających odliczeniu, decyzję tę
doręcza się jedynie na Ŝądanie strony. /
Oznacza to, Ŝe w 2012 roku będzie
inaczej niŜ w latach poprzednich
rolnicy
otrzymają
środki
finansowe
z dopłat bez pisemnych
i n f o r m a c j i /.

Agencja przekazując na rachunek
bankowy strony pomoc przyznaną
decyzją, w tytule przelewu umieszcza
informację, iŜ decyzja ta nie zostanie
faktycznie doręczona.

Na stronie internetowej Agencji
zamieszczana jest informacja o
moŜliwości i trybie doręczenia
decyzji
oraz moŜliwości złoŜenia
3. płatności do obszarów NATURA
Za
dzień
doręczenia
decyzji,
gdy
odwołania
od dej decyzji.
2000,
strona nie wystąpiła z Ŝądaniem jej
4. program rolnośrodowiskowy,
Jadwiga Czarnocka
doręczenia, uwaŜa się dzień uznania
Kier.Ref.Roln.i
Gosp.Kom.
5. zalesianie gruntów rolnych oraz przyznanej płatności na rachunku
zalesianie gruntów innych niŜ bankowym strony.
rolne
śądanie doręczenia decyzji składa
według właściwości naleŜą do
Kierowników Biur Powiatowych
Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

się do kierownika biura powiatowego
Agencji, w terminie 14 dni od dnia
uznania przyznanej pomocy na
rachunku bankowym strony.
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Ojciec Ignacy Stankiewicz odwiedził Zespół Szkół w Sterdyni
21 listopada odbyło się spotkanie
z Ojcem Ignacym Stankiewiczem,
który przyjechał do naszej szkoły,
aby opowiedzieć nam o swej
misyjnej posłudze w Republice
Południowej Afryki. Misja Ojca
Ignacego połoŜona jest w buszu,
w prowincji Napal nad Oceanem
Indyjskim.

misji, o walce o kaŜdy dzień, o
biedzie, chorobach i kataklizmach. Nie
byliśmy w stanie sobie nawet
wyobrazić, Ŝe w XXI wieku ludzie
mogą Ŝyć w takiej nędzy. Teraz
zastanowimy się kilka razy zanim
wyrzucimy do śmieci kawałek chleba.
Aby chociaŜ na chwilę uwolnić
młodzieŜ od troski dnia codziennego,
Ojciec Ignacy organizuje zajęcia dla
dzieci i młodzieŜy. Dzięki niemu
poznali grę w piłkę noŜną i mogą miło
spędzić czas. Ojciec Ignacy załoŜył teŜ
wiele szkółek, do których dzieci
wędrują codziennie po kilka lub nawet
kilkanaście kilometrów.

Do pracy misyjnej został
powołany w 1991 r. Ojciec jest
niezwykle oddany swej działalności
i ludziom, którym niesie pomoc.
Usłyszeliśmy wiele informacji o
kraju, o przyrodzie, a takŜe o
ludziach, którzy tam mieszkają.
Dowiedzieliśmy o niezwykle
Spotkanie z Ojcem Ignacym na
trudnych początkach jego pracy, o zawsze pozostanie w naszej pamięci.
poznawaniu kultury i języka
Dorota Romańczuk
Zulusów, aby wzbudzić zaufanie
kl. Ib Gimnazjum
i zostać zaakceptowanym.
Dowiedzieliśmy się o tragicznej
sytuacji Ŝyciowej mieszkańców

Święty Mikołaj w gminie Sterdyń
W tym roku w naszej gminie po
raz pierwszy prowadzona była
świąteczna akcja „I TY MoŜesz
Zostać Świętym Mikołajem”.
Przeprowadzenie akcji w gminie
umoŜliwiły:
1. Sklep
ABC
Antoni
Tyborowicz,Waldemar
SkarŜyński, 08-320 Sterdyń
ul.Kościuszki 17
2. GS „SCh” Sterdyń, Sklep
spoŜywczy „SAM” Nr 7
,ul.Kościuszki 2
3. AWOKADO Sklep SpoŜywczo Przemysłowy,
Tadeusz
Dmochowski
,ul.
Wojska
Polskiego 2, 08-320 Sterdyń
4. Firma Handlowa Wiesław Kur ,
SKLEP,
08-320
Sterdyń,
ul.Wojska Polskiego
5.Piotr i BoŜena PoŜyczka ,
PIEKARNICTWO „BRATIS”
S.C.,08-320 Sterdyń, ul.Wojska
Polskiego 7

Za wsparcie i zaangaŜowanie
jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim
sprzedawcom jak równieŜ wszystkim
innym osobom zaangaŜowanym w
jakikolwiek sposób w prowadzoną
akcję. Bez Państwa pomocy zebranie
tak wielu produktów spoŜywczych
byłoby niemoŜliwe.
W mikołajkową akcję bardzo
zaangaŜował się nasz rodak
mieszkający w Sokołowie Podlaskim.
Przekazał za naszym pośrednictwem
25 paczek ze słodyczami dla dzieci
zamieszkujących na terenie naszej
gminy. Jak równieŜ zorganizował
wśród swych znajomych zbiórkę
pienięŜną.
Za zebrane środki finansowe
zakupił telewizor kolorowy, który
równieŜ za naszym pośrednictwem
przekazał rodzinie zamieszkałej na
terenie naszej gminy.
Łącznie w ramach prowadzonej
akcji „I Ty MoŜesz Zostać Świętym
Mikołajem” przekazano 45 paczek ze

słodyczami oraz innymi artykułami
spoŜywczymi do potrzebujących
rodzin. Wszystkim ofiarodawcom
i osobom
zaangaŜowanym
w przeprowadzaną na terenie gminy
akcję bardzo serdecznie dziękujemy
za wsparcie, za ofiarność, za pomoc,
za okazane serce. śyczymy aby
okazane naszym mieszkańcom
dobro powróciło do Państwa
w przyszłości w pomnoŜonej formie
Wiesława Tymińska
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Z pokoju nauczycielskiego…

Drodzy Rodzice
Serdecznie
witam
w przedświątecznym nastroju. Przed
nami zaczarowany czas świąt BoŜego
Narodzenia, poŜegnania starego
i powitania Nowego Roku. Na ten
czas ( mam na myśli dni wolne od
szkoły) odkładamy szkolne sprawy,
aby zająć się budowaniem
niepowtarzalnego nastroju w naszych
rodzinach. Pozwólmy sobie na
kilkudniowe
zapomnienie
o
pilnowaniu prac domowych, czytania
lektur, o uczniowskich trudnościach i
problemach naszych dzieci. PrzecieŜ
czekamy na te dni cały rok i chcemy
przeŜyć je radośnie w dobrej
rodzinnej atmosferze.
Włączmy dzieci do świątecznych
porządków,
sporządzania
smakowitych potraw i wypieków.
Zróbmy radosne zamieszanie przy
rodzinnym ubieraniu choinki.

Postarajmy się teŜ nie mówić o
szkolnych
sprawach
przy
świątecznym stole ( chyba Ŝe bardzo
chcemy pochwalić się sukcesami
swoich pociech).
Nie zapominajmy o kolędach.
Młodsze dzieci jeszcze chętnie
pośpiewają, ale młodzieŜ… – O, tu
trzeba trochę więcej zachęty! Jednak
warto! Po takim rodzinnym
śpiewaniu wszyscy będą szczęśliwi,
a piękne wspomnienia pozostaną w
pamięci
na
długo
(Wiem!
Sprawdziłam!). Nasze kolędy nie
mają sobie równych!
CóŜ, będą w rodzinach teŜ chwile
smutku, gdy przy stole po raz
pierwszy
zabraknie
kogoś
bliskiego… Wspomnijmy i nie
bójmy się łez tęsknoty. Jeśli były
dobre uczucia, musi być miejsce
takŜe na wzruszenie i oczy wilgotne

od łez… Dla dzieci takie chwile są
szkołą uczuć i wraŜliwości.
A gdy będziemy składać sobie
Ŝyczenia, do zwyczajowych słów
dodajmy coś o tym, jak kochamy, jak
jesteśmy dumni z naszego dziecka, jak
jest coś, co szczególnie nas cieszy…
Takie
słowa
wypowiedziane
w niepowtarzalny wigilijny wieczór
mają wielką moc, która przyda się
w powszednie dni…
Kończąc – wszystkim Dzieciom
i Rodzicom
Ŝyczę,
aby
w boŜonarodzeniowy i noworoczny
czas we wszystkich domach
zapanowała miłość, radość i pełnia
wzajemnego zrozumienia.
Świątecznie pozdrawiam
- Teresa Styś

00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 19, LOK. 17, TEL.(0-22) 826-11-68, FAX (0-22) 826-44-55

ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ

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

Rok załoŜenia 1928
Sterdyń, 18 grudzień 2012 r.
Tytuł aktualności: Spotkanie w Świetlicy Socjoterapeutycznej.
Data opracowania: 18 grudzień 2012 r.
Treść aktualności:
W grudniu br. została nawiązana
współpraca
między
Centrum
Informacji
i
Wspomagania
Organizacji Pozarządowych Związku
MłodzieŜy Wiejskiej w Sterdyni a
Świetlicą Socjoterapeutyczną, której
wychowawcą jest Anna Dyoniziak.
Świetlica socjoterapeutyczna to
miejsce dla dzieci wymagających
opieki z powodu niedostosowanego
zachowania się w sytuacjach
społecznych lub pochodzenia z rodzin
zaniedbujących wychowawczo oraz ze
środowisk
zagroŜonych
uzaleŜnieniem.
W wyniku nawiązanej współpracy
dnia 17 grudnia 2012 r. odbyło się
spotkanie pracownika CIiWOP ZMW
w Sterdyni z wychowawcą i

wychowankami
Świetlicy
Socjoterapeutycznej.
Celem
spotkania było przybliŜenie dzieciom
tematyki dotyczącej funkcjonowania
ZMW i projektu „Aktywni lokalnie II
– kompleksowe wsparcie dla III
sektora i rozwoju organizacji
pozarządowych na obszarach
wiejskich i miejsko - wiejskich”.
Następnie dzieci wykonały pracę
plastyczną na temat: „ZMW ZIMĄ”.
W ramach podziękowania za
atrakcyjne zajęcia i miłą współpracę
dzieci otrzymały drobne upominki
przygotowane przez Patrycję
Powierza – pracownika CIiWOP
ZMW w Sterdyni.

Patrycja Powierza
Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych w Sterdynie-mail:
patrycja.wojewodzka@zmw.pl
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Kolejne sukcesy sterdyńskich uczniów w dziedzinie ekologii
Konkursy ekologiczne wpisały się
juŜ na stałe do kalendarza imprez
edukacyjnych
Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
Tegoroczna edycja zbiegła się
w czasie z jubileuszem 25-lecia
Mazowieckiego
Parku
Krajobrazowego.
Uroczysta gala X edycji konkursu
ekologicznego
„Mazowieckie
krajobrazy - 25 lat Mazowieckiego
Parku Narodowego” odbyła się 7
grudnia 2012 roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
Rozdanie nagród przebiegało
w bardzo uroczystej atmosferze.
Nagrody wręczała p. Marszalek
Janina Ewa Orzełowska.
Naszą szkołę reprezentowały
uczennice: Kasia Wilk z kl. V
i Patrycja Danielak z kl. III. Kasia
zajęła I miejsce w kategorii „Piękno
mazowieckich krajobrazów” - album,
który wykonała pod kierunkiem p.

Jadwigi Szymańskiej. Uczennica
otrzymała konsolę Sony PSP oraz
ksiąŜki przyrodnicze. Szkoła została
nagrodzona
urządzeniem
wielofunkcyjnym, które odebrała
dyrektor szkoły GraŜyna Binduła.
Patrycja Danielak otrzymała
wyróŜnienie w kategorii plakat
ekologiczny, a nagrodą był
radiomagnetofon.
Uczennicą
opiekowała się p. BoŜena Jenda.
W X konkursie jubileuszowym
przyznano
równieŜ
nagrodę
jubileuszową szkole, która w ciągu
ostatnich pięciu lat odniosła
największe sukcesy oraz opiekunowi
przygotowującemu uczniów do
konkursu. Nagrodę jubileuszową
konsolę XBOX 360 przyznano
Zespołowi Szkół w Sterdyni, którą
równieŜ odebrała p. dyrektor
GraŜyna
Binduła.
Nagrodę
jubileuszową radiomagnetofon
przyznano takŜe p. Jadwidze
Szymańskiej.

29 listopada 2012 roku
w siedzibie NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego w Łochowie odbyło
się podsumowanie dwóch konkursów
ekologicznych - „Płazie sprawy,
czyli śliski temat” i „Ambasador
płaziej sprawy".

zespoły biorące udział w konkursie (I,
II i III miejsce). PoniewaŜ trzy
nagrodzone zespoły pochodziły
z jednej szkoły organizatorzy
postanowili zakupić dla uczniów
jednakowe nagrody rzeczowe. Szkoła
otrzymała nagrodę rzeczową - 2
zestawy edukacyjne do nauki
ekologii.
Opiekunem
prac
konkursowych była p. Jadwiga
Szymańska

W pierwszym konkursie Julia
Stasiuk zajęła I miejsce i otrzymała
nagrody rzeczowe. W drugim
konkursie nagrodzono trzy nasze

Po części oficjalnej wszyscy goście
zaproszeni zostali na wspaniały
poczęstunek. Uczestnicy obejrzeli
najnowszy film dla dzieci „Hotel
Transylwania”.

Mieczysław Szymański

OGŁOSZENIE
Informuję, Ŝe zgodnie z art.5 ust. l pkt 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.z 2005r., Nr 236 póz.2008
z późn. zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń uchwalonego przez
Radę Gminy w Sterdyni uchwalą Nr XXXI/217/06 z dnia
26 maja 2006 r. do obowiązków właścicieli, zarządców
nieruchomości naleŜy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych
wzdłuŜ nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej słuŜącą dla

ruchu pieszego połoŜoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości oraz usuwanie nadmiaru śniegu z
dachów i zwisających sopli lodu - zagraŜających
bezpieczeństwu osób.
Kto nie wykonuje obowiązków wynikających
z wyŜej cytowanych przepisów podlega karze grzywny
w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie
Postępowania w sprawach o wykroczenia.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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Historii wiele się naczytasz
Na epitafiach, starych listach,
Na słoiach drzew, cmentarnych płytach,
Ruinach i wykopaliskach.
„Nauka”, Franciszek Kobryńczuk
W niedzielne popołudnie 9
grudnia br. W Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni odbyło
się spotkanie na temat: Historia
zapisana na epitafiach i cmentarnych
płytach Ziemi Sterdyńskiej. Jego
organizatorem było Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej.
Otwarcia
spotkania
dokonał
Mieczysław Szymański, prezes
TMZS i serdecznie powitał:
Czesława Mariana Zalewskiego,
wójta
gminy
Sterdyń,
ks.
Wodzisława Szczepanika, wikariusza
sterdyńskiej parafii, Mariannę
Kobylińską, dyrektor GOKiS,
Agnieszkę Kur, radną Rady Gminy w
Sterdyni
oraz
wszystkich
uczestników.
Mieczysław
Szymański,
prezes
TMZS
przedstawił
prezentację
multimedialną historii zapisanej na
epitafiach w kościele św. Anny w
Sterdyni i płytach nagrobkowych na
sterdyńskiej nekropolii. Podkreślił,
Ŝe jest to pierwsza część. Prezentację
poprzedził krótki film o zabytkach,
wydarzeniach i urokach Sterdyńskiej
Ziemi. Przedstawił zdjęcia tablic
pamiątkowych
i
pomników
nagrobnych wraz z krótkimi
informacjami dotyczącymi osób w
nich spoczywających, a mianowicie:
WÓJTÓW GMINY STERDYŃ:
Okres pełnienia funkcji wójta
• Wincentego Krysiaka1920 – 1930 i
1939 – 1944
• Franciszka Miszczuka1930 – 1939
• Stanisława Rusiniaka1944 –
V.1945
• Jana Szajki1945 – 1948
• Antoniego Makowieckiego1948 –
1950
• Jana Antoniego Tondery17.06.1990
– 31.05.1998
•Jana Rominkiewicza1.06.1998 –

30.11.1998
PROBOSZCZÓW
STERDYŃSKIEJ PARAFII
• Ks. Ludwika Broniszewskiego
proboszcza sterdyńskiej parafii w
latach 1832 – 1844 (zdjęcie pomnika
nagrobnego i tablicy pamiątkowej w
sterdyńskiej świątyni)
• Ks. Erazma Parysa proboszcza w
latach 1845 – 1870 (zdjęcie pomnika
i tablicy pamiątkowej)
• Ks. Władysława Ołtarzewskiego
wikariusza a następnie proboszcza w
latach 1871 – 1901 (łącznie 47 lat) –
zdjęcie pomnika i epitafium
• Ks.
Józefa
Chromińskiego
proboszcza w latach 1901 – 1903
• Ks. Władysława Jastrzębskiego
proboszcza w latach 1916 – 1939
• Ks. Eugeniusza Borkowskiego
proboszcza w latach 1975 – 1982
• Ks. Kazimierza Kuryłka proboszcza
w latach 1982 – 2003
PROBOSZCZÓW
INNYCH PARAFII
• Ks. Witolda Florczuka, Profesora
Seminarium
Duchownego,
proboszcza parafii Kotuń zmarł
17.XI.1984 r.
• Ks. Alberta Marczewskiego,
proboszcza parafii Jabłonna zmarł
21.I.1869 r. w Siedlcach
• Ks. Stanisława Sonne, proboszcza
parafii Zaklików, zmarł 29.X.1923 w
Grabniaku
• Ks. Zygmunta Syroczyńskiego,
proboszcza, który w roku szkolnym
1949/1950 uczył religii w
sterdyńskim gimnazjum
 Epitafium poświęcone pamięci
biskupa
ks.
Wacława
Skomoruchy, rodaka sterdyńskiej
ziemi.
SIÓSTR ZAKONNYCH
• siostry Jolanty Anny Puchałka
przełoŜonej ss. Opatrzności BoŜej

w Sterdyni. Zmarła 16 lutego
1942 r.
• siostry Chryzostomy Pieńkosz ze
zgromadzenia ss. Opatrzności
BoŜej zmarła 15.X.2000 r.
LUDZI ZASŁUśONYCH DLA
STERDYŃSKIEJ ZIEMI
• epitafium poświęcone pamięci
fundatorów sterdyńskiej świątyni
hr. Antoniego Ossolińskiego, hr.
Stanisława Ossolińskiego i jego
Ŝony Józefy z Marstynów oraz ich
córce Emilii z Ossolińskich hr.
Krasińskiej
• trzy epitafia poświęcone pamięci
Pauliny z hr. Krasińskich Górskiej
i epitafium poświęcone pamięci
Ludwika Górskiego (właścicielom
majątku ziemskiego w Sterdyni w
latach 1849 - 1908)
• epitafium i pomnika nagrobnego dr
Sebastiana Rosickiego, lekarza
sterdyńskiego szpitala, zmarł 3
czerwca 1877 r., przez 20 lat
pracował w Sterdyni
• epitafium i pomnika nagrobnego
Augusta Dehnela, zarządcy
sterdyńskiego majątku, zmarł 28
maja 1895 r.
• pomnika nagrobnego i epitafium
poświęconego pamięci Franciszka
Krysiaka, załoŜyciela i dyrektora
Gimnazjum w Sterdyni w latach
1942 – 1950, zmarł 22 kwietnia
1996 r.
• epitafium poświęcone pamięci
Kazimierza Krysiaka, profesora
Uniwersytetu Warszawskiego,
Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego i Rektora tej szkoły w
latach 1955 – 1962, zasłuŜonego
dla nauki polskiej syna Ziemi
Sterdyńskiej. Zmarł 16 lipca 1977
r. pochowany został na cmentarzu
powązkowskim (wojskowym)
w Warszawie.
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• Pomnik nagrobny Michała Lefevre,
właściciel majątku ziemskiego w
Kiełpińcu. Zmarł 7 września 1855 r.
Na zakończenie spotkania głos
zabrał Czesław Marian Zalewski –
wójt gminy Sterdyń, który

podziękował za zajęcie się tym
zagadnieniem. Podkreślił, Ŝe jest to
cenna
inicjatywa
dotycząca
dokumentowania historii Sterdyńskiej
Ziemi.
Jadwiga Marchel, czł. TMZS

zwróciła uwagę, Ŝe w dalszej części
naleŜy uwzględnić takŜe osobę Śp.
Franciszki Zahajkiewicz zd.
Średnica.
Stanisława Maciak

Marianna Kobylińska laureatką
Ogólnopolskiego Konkursu Kryształowej Koniczyny
Gala finału XII Ogólnopolskiego
Konkursu Kryształowej Koniczyny
im. Edwarda Piszka, Szczepana
PieniąŜka i Donalda Evans’a
ogłoszonego
przez
Fundację
Edukacyjną 4H w Polsce odbyła się
28 listopada 2012 r. w Warszawie w
budynku
Zarządu
Głównego
Naczelnej Organizacji Technicznej.
Województwo Mazowieckie na
Gali Kryształowej Koniczyny
reprezentowała laureatka eliminacji
wojewódzkich Marianna Kobylińska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni. Do konkursu
wojewódzkiego została zgłoszona
przez Dariusza Napiórkowskiego
Dyrektora Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Siedlcach.
Celem Konkursu Kryształowej
Koniczyny jest wyróŜnienie ludzi
działających na rzecz rozwoju
edukacji na terenach wiejskich,
uhonorowanie pracy wolontariuszy,
zwrócenie uwagi na znaczenie działań
edukacyjnych w środowisku wiejskim
dla jego integracji, aktywizacji

i rozwoju, oraz tworzenie lobby
wspierającego oświatę na wsi.
Konkurs jest ogłaszany corocznie
przez Fundację Edukacyjną 4H
w Polsce. Symbolem programu 4H
jest zielona czterolistna koniczyna.
Skrót 4H pochodzi od pierwszych
liter z języka angielskiego H- head –
Głowa (Ŝeby uczyć się myśleć
i podejmować decyzję), H – heart –
Serce (aby przejawiać troskę o dobro
innych), H- hands – Ręce (Ŝeby
zdobywać nowe umiejętności
i ulepszać te, które juŜ posiadamy),
H- health – Zdrowie (Ŝeby Ŝyć
zdrowo).
Pani Marianna Kobylińska –
dyrektor GOKiS zajęła w konkursie
II miejsce. Na uroczystej gali
w Warszawie
laureatce
Kryształowej
Koniczyny
towarzyszyli: Kazimierz Porębski –
Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wiejskich
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, który

INFORMACJA
W związku z faktem, iŜ 1 lipca 2011 roku Sejm
uchwalił ustawę o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
gospodarowanie odpadami na terenie naszej gminy
ulegnie zmianie.
Najpóźniej od 1 lipca 2013 roku obowiązki dotyczące
zorganizowania całego systemu gospodarowania
odpadami na terenie Gminy Sterdyń przejmie na siebie
gmina jako jednostka organizacyjna.
W serwisie internetowym naszej gminy
http://www.sterdyn.com.pl/ dostępne są projekty uchwał,
których zawartość dotyczy wdroŜenia przepisów.
Są to:
1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania

w imieniu Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika
wręczył Podziękowanie; Dariusz
Napiórkowski Dyrektor Delegatury
Urzędu
Marszałkowskiego
w Siedlcach, Marian Zalewski Wójt
Gminy Sterdyń, Urszula Woźniak
Zastępca Wójta oraz Marek
Kobyliński małŜonek.

Aneta Wilk

czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń.
2. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
4. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Sterdyń
i zagospodarowania tych odpadów.
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HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych na terenie gminy Sterdyń
w okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 do 09.02.2013 r.

Nowy sprzęt dla potrzeb Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
W dniu 5 grudnia 2012 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Sterdyń odbył się Zarząd Gminny
Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych
RP,
któremu
przewodniczył prezes Zarządu
Czesław Marian Zalewski – Wójt
Gminy Sterdyń. W spotkaniu udział
wzięli: mł. bryd. Tomasz Wilk –
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Sokołowie Podlaskim, Andrzej
Pogorzelski – Komendant Gminny
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych,
Urszula Woźniak – Zastępca Wójta
Gminy oraz przedstawiciele
poszczególnych jednostek OSP
z terenu Gminy Sterdyń
Głównym punktem zebrania było
przekazanie jednostkom OSP nowo
zakupionego sprzętu straŜackiego.
Sprzęt zakupiony został dzięki
dotacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Jednostka Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Łazowie otrzymała
pompę szlamową Koshin KTH 80X
o wartości 4 104,00 zł
Kwota dotacji z Urzędu

Marszałkowskiego WM wyniosła 2
000,00 zł. Pozostała kwota to środki
własne Gminy.
Jednostka Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Sterdyni otrzymała pompę
szlamową Koshin KTH 100X, o
wrtości 6 696,00 zł.
Kwota
dotacji
z
Urzędu
Marszałkowskiego WM wyniosła 3
348,00 zł. Pozostała kwota to środki
własne Gminy.
Jednostka Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Mursach otrzymała Zestaw
hydrauliczny narzędzi ratowniczych o
wartości 46 900,00 zł, w skład których
wchodzi:
1. pompa ze zwijadłami
2. węŜe 2 x 15 m
3. nozyce i rozpieracz
Kwota
dotacji
z
Urzędu
Marszałkowskiego WM wyniosła 10
000,00 zł.
20 000,00 zł pochodziło ze
środków
Krajowego
Systemu
Ratowniczo
–
Gaśniczego,
przeznaczonych na zapewnienie
gotowości bojowej dla OSP Mursy.
Pozostała kwota to środki własne
Gminy.

Anna Kowalska
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