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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

Pani Bogumile Ambroziak
- Sołtysowi Paulinowa,

Pani Małgorzacie Szajko

- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Panu Mariuszowi Danielakowi
- Sołtysowi Sewerynówki,

Panu Mariuszowi Tomczukowi
- Radnemu Gminy Sterdyń,

Panu Henrykowi Piwko

- Pracownikowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Łazowie,

Pani Agnieszce Sowie

- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,

Pani Agnieszce Augustyniak
- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,

Pani Agnieszce Przesmyckiej
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Pani Jarosławie Truskolaskiej

- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,

Pani Mariannie Kobylińskiej
- Dyrektowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Sterdyni,

Pani Mirosławie Wilk
- Pracownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Sterdyni , 

Pani Mirosławie Mastalerczuk
- Sołtysowi Dzięcioł Dalszych,

Pani Mirosławie Gałaguz

- Sołtysowi Łazówka,

Pani Mirosławie Klukowskiej
- Sołtysowi Łazowa

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach  13 stycznia - 1 lutego
2012 roku..

W numerze:
SAMORZĄDOWE WIE ŚCI Gminy Sterdyń

W dniu 28 grudnia 2011 r. w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni odbyła
się XI zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.Frekwencja
radnych wynosiła 85%.
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W dniu 28 grudnia 2011 r. w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Sterdyni odbyła
się XI zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń.Frekwencja radnych
wynosiła 85%. 

Rada Gminy Sterdyń podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej dla Gminy
Sterdyń na lata 

  2011 – 2020;
- w sprawie zmian w budŜecie Gminy

Sterdyń na rok 2011;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego

Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Sterdyń na
rok 2012”;

- w sprawie uchwalenia „Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń
na rok 2012”;

- w sprawie przyjęcia planu pracy
Rady Gminy Sterdyń na rok 2012;

- w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Rady Gminy Sterdyń
na rok 2012;

- w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na cele
niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu;

- w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki pn. „Partnerski urząd gminy
przyjazny mieszkańcom”
Poddziałanie 5.2.1. PO KL
„Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej”;

- zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji
podatkowych;

- w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sterdyń na lata
2012-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Sterdyń została opracowana
na lata 2012-2020. Zostały w niej
uwzględnione wskaźniki wzrostu cen
towarów i usług. Wzięto równieŜ pod
uwagę istniejącą sieć urządzeń,
posiadane zasoby mienia
komunalnego oraz moŜliwości

finansowe gminy. Dochody ogółem to
kwota 10 329 232,00zł z tego:
dochody bieŜące – 10 040 830,00 zł,
dochody majątkowe 288 402 zł.
Natomiast wydatki budŜetu ogółem to
kwota 10 184 424,00 zł, z tego
wydatki bieŜące - 9 166 965,00 zł
oraz wydatki majątkowe w kwocie 1
017 459,00 zł. BudŜet zamyka się
nadwyŜką w wysokości 144 808,00
zł. Kwotę w wysokości 705 323 zł
przeznacza się na spłatę rat poŜyczek i
kredytów. Przychody budŜetu planuje
się w kwocie 560 515 zł. 

Planowana kwota długu na koniec
2012 r. wynosi 4 182 787,00 zł, co
daje 40,49% planowanych dochodów
budŜetowych. Zakłada się, Ŝe
zadłuŜenie na koniec 2011 r. będzie
wynosiło 31,33% w stosunku do
planowanych dochodów przy
moŜliwym zadłuŜeniu 60,00%.
Kwoty rozchodów w latach 2012 –
2020 zawarte w WPF są zgodne
z zawartymi umowami kredytowymi
i poŜyczkowymi.

BudŜet gminy jest uzaleŜniony od
budŜetu państwa, czyli od
otrzymanych subwencji i dotacji
celowych.                                              
- w sprawie uchwalenia budŜetu

Gminy Sterdyń na rok 2012.
Projekt budŜetu gminy Sterdyń na

rok 2012 został złoŜony do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Ostrołęce w terminie do 15 listopada
2011 r., czyli z zachowaniem
ustawowych terminów. Zgłoszone do
budŜetu zapotrzebowania radnych
i sołtysów były znacznie większe niŜ
moŜliwości finansowe gminy. Są
działy, gdzie budŜet jest
nieoszacowany i moŜe w ciągu roku
zostanie skorygowany. 

NajwaŜniejsze planowane do
wykonania inwestycje w 2012 r.:
1)Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi

Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze,
Chądzyń, Stelągi, Golanki
(opracowanie dokumentacji
technicznej);

2)Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa
mazowieckiego poprzez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie zintegrowanych

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
baz wiedzy o Mazowszu;

3)Przebudowa drogi gminnej
Paulinów – Stary Ratyniec – I etap;

4)Kształtowanie centrum wsi Sterdyń;
5)Rozwój e-usług w powiecie

sokołowskim – w gminie Sterdyń;
6)Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa;

7)Remont świetlicy wiejskiej w
Dzięciołach Dalszych oraz zakup
wyposaŜenia;

8)Remont świetlicy wiejskiej w
Paderewku oraz zakup
wyposaŜenia;

9)Teren rekreacyjno-sportowy
elementem integracji mieszkańców
sołectwa Stare Mursy.

Po zamknięciu obrad sesji
rozpoczęło się Spotkanie Świąteczno
- Noworoczne. W spotkaniu
uczestniczyli radni gminy Sterdyń,
sołtysi, kierownicy zakładów pracy,
zaproszeni goście oraz mieszkańcy
gminy. W świąteczny nastrój
zgromadzoną publiczność
wprowadziła młodzieŜ z kółka
muzycznego z GOKiS kolędą „Jest
taki dzień”. Następnie młodzieŜ
z kółka teatralnego GOKiS wykonała
„Jasełka współczesne”,
a gimnazjaliści sztukę „Czwarty
Król” według autorskiego scenariusza
Ireny Kur. Kółko muzyczne
oraz zespół FRONT LIGH działające
przy GOKiS wykonały mini koncert
kolęd „Hej kolędo”.

Po słowach Ewnagelii wszyscy
zebrani podzielili się opłatkiem
i złoŜyli sobie Ŝyczenia. śyczenia
złoŜył m. in. Adam Góral –
Przewodniczący Rady Gminy,
Czesław Marian Zalewski  – Wójt
Gminy Sterdyń, ks.dr Zbigniew
Rycak – proboszcz parafii Sterdyń
oraz Jacek Kobyliński i Andrzej
Pogorzelski - Radni Powiatu
Sokołowskiego.

Dopełnieniem spotkania
świątecznego było przybycie
Kolędników Misyjnych z dobrą
nowiną i Ŝyczeniami.

Renata Piwko
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Osiągnięcia Gminy w  2011 r.

TYTUŁ „WÓJT ROKU 2010”

WÓJT GMINY STERDYŃ – CZESŁAW MARIAN
ZALEWSKI zdobył tytuł „Wójt Roku 2010”
w ogólnopolskim plebiscycie, za najlepsze osiągnięcia
w pracy na rzecz swojej Gminy.

CERTYFIKART
EUROGMINA

Gmina Sterdyń w konkursie
EUROGMINA otrzymała
Certyfikat potwierdzający,  Ŝe
Gmina spełnia wymagania
najlepszych Gmin Unii
Europejskiej i upowaŜnia do
uŜywania znaku i nazwy EUROGMINA na tablicach
informacyjnych, materiałach promocyjno-reklamowych
oraz na pieczęciach urzędowych Gminy.   

EUROGMINA to prestiŜowy konkurs na poziomie
europejskim, którego celem jest wyróŜnienie i promocja
gmin odznaczających się największą skutecznością w
procesie pozyskiwania środków z Funduszy
Strukturalnych. 

50 MIEJSCE GMINY STERDYŃ W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU:
INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR Ę TECHNICZN Ą

Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego w
wydaniu 42/1048 z dnia 15 października 2011
opublikowało wyniki Rankingu: Inwestycje w
infrastrukturę techniczną 2008-2010, w którym Gmina
Sterdyń zajęła 50 miejsce wśród 100 najlepszych gmin
wiejskich w kraju.

W latach 2001-2003 Gmina zajmowała 1059 miejsce.
W latach 2007-2009 – 417 
Kwota na inwestycje w infrastrukturę techniczną
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 1080,40 zł,  za lata
2008 - 2010.

Anna Kowalska

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

W niedzielę 15 stycznia 2011 r. w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Sterdyni odbył się Przegląd
Zespołów Kolędniczych.
Organizatorami byli Wójt Gminy
Sterdyń oraz GOKiS w Sterdyni.

Na scenie zaprezentowali się:
- Zespół Instrumentów Dętych przy
GOKiS w Sterdyni  - „Koncert
kolęd”
- Gminne Przedszkole przy Zespole
Szkół w Sterdyni – „Jasełka”
- Kółko muzyczne przy GOKiS w
Sterdyni – „Hej kolędo”
- Grupa „SŁONECZKA” z
Przedszkola w Łazowie – „Jasełka w
przedszkolu”

- Grupa „MALUCH” ze Szkoły
Podstawowej w Sterdyni –
„Poszukiwanie pierwszej gwiazdki”.
- Kółko teatralne z GOKiS w
Sterdyni – „Jasełka współczesne”
- Grupa „ŚWIETLIKI” z Zespołu
Szkół w Sterdyni – „Decyzja”
- Grupa „BAJU-BAJ” ze Szkoły
Podstawowej w Łazowie –
„Światłość w ciemności”

Wszyscy wykonawcy otrzymali
słodkie upominki.

  
Anna Kowalska
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Kolejne miejsce na terenie
gminy, które ze względu na swoje
połoŜenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne zmieniło swój wygląd,
zostało pięknie zagospodarowane. W
ramach zadania  wykonany został tak
potrzebny przy Ośrodku Zdrowia
parking, utwardzone zostały chodniki
i opaski przy budynkach. Między
placem Ośrodka Zdrowia a
Gminnym Ośrodkiem Kultury i
Sporu powstała alejka rekreacyjna.
W nawierzchnię pieszą z kostki,
wkomponowane zostały elementy
małej architektury umilające

spędzanie wolnego czasu tj. stolik
szachowy, fontanna, słup
ogłoszeniowy oraz ławki parkowe.
Dodatkowo cały teren został
wyposaŜony w kosze na śmieci oraz
ławki. Wykonane zostało dodatkowe
oświetlenie – lampy nawierzchniowe
oraz podświetlające fontannę. Całemu
projektowi estetyki dodała zieleń.

Wartość zadania - 373.660,27zł 

Inwestycje i zadania zrealizowane w Gminie Sterdyń w  2011 r. 
Gmina Sterdyń kaŜdego roku wykonuje szereg działań remontowych i inwestycyjnych mających na celu

poprawę Ŝycia społecznego szczególnie mieszkańców gminy.W ubiegłym roku w Gminie Sterdyń zrealizowano
między innymi: 

1. Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Sterdyni

2. Świetlica wiejska rozwija, aktywizuje, kształci i promuje –
remont, wyposaŜenie świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu w Łazówku

W Łazówku nie było budynku
bądź pomieszczenia słuŜącego jako
świetlica wiejska.

Na wniosek Wójta Gminy Parafia
w Łazówku uŜyczyła mieszkańcom
i Gminie Sterdyń część budynku
parafialnego na cele świetlicy
wiejskiej. W związku z powyŜszym
wyremontowano uŜyczone
pomieszczenia (salę główną, korytarz
i łazienkę), zakupiono krzesła, stół do

tenisa i piłkarzyki. Dzięki realizacji
zadania przestrzeń publiczna
w miejscowości Łazówek
wzbogacona została o plac
integracyjny wykonany z kostki
brukowej na którym ustawione
zostały ławki parkowe, kosze na
śmieci i tablice informacyjne, a takŜe
zasadzona została roślinność. 

Projekt o wartości - 232.139,24 zł.

3. Kącik przyrodniczo – dydaktyczny w Kiełpińcu

Za budynkiem OSP w Kiełpińcu
za kwotę 19.099,99 zł powstał
kolejny na terenie gminy przystanek
słuŜący edukacji ekologicznej. 

Został on wyposaŜony w  witacz –
1 szt., ekspozycję próbek drewna –
1szt, magiczne kwadraty – 1 szt.,
tablicę informacyjno – edukacyjną –

2 szt., grę terenową kółko i krzyŜyk -
1 szt., wiata – 2 szt., miejsce na
ognisko – 1 szt., pojemnik na śmieci –
1 szt., drzewa i krzewy iglaste – 20
szt., schodki terenowe – 1 szt..
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5. Zakup średniego uŜywanego samochodu poŜarniczego 
dla OSP Stary Ratyniec

4. Aktywizacja Ŝycia społecznego mieszkańców wsi Kamieńczyk poprzez remont i zakup wyposaŜenia
do świetlicy wiejskiej. 

W ramach zadania za kwotę 20.466 zł wymieniono podłogę i pomalowano ściany w świetlicy, zakupiono 6 stołów
i 50 krzeseł. 

Gmina Sterdyń zakupiła  za kwotę
130tys.zł kolejny średni samochód
poŜarniczy marki VOLVO FL 614,
rok produkcji 2000 ze zbiornikiem na
wodę o pojemności 2.300l.

Samochód wyposaŜony w autopompę
na wysokie i niskie ciśnienie o
wydajności min. 2700l/min, dwa
szybkie natarcia zakończone
prądownicami po 50 m.

6. Zakup dwóch motopomp poŜarniczych dla OSP Dzięcioły
BliŜsze i Stary Ratyniec za kwotę 57.888 zł

Motopompy wyposaŜone w silnik
benzynowy, dwusuwowy,
dwucylindrowy, chłodzony wodą o
mocy  nominalnej 55KM
z automatycznym dozowaniem oleju
do paliwa w proporcji dopasowanej
do prędkości obrotowej silnika,

z rozrusznikiem elektrycznym
oraz rezerwowym rozrusznikiem
z wykorzystaniem reakcji.
Motopompy będą wykorzystywane
podczas akcji ratowniczo –
gaśniczych oraz przy podtopieniach.

Z zakresu dróg:

7. Przebudowano drogę gminną w miejscowości Dzięcioły Kolonia
za kwotę 216.925,28 zł poprzez:
- mechaniczne wykonanie nawierzchni Ŝwirowej  na szerokości 6,5 m

i gr. 8 cm
- powierzchniowe poczwórne utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową

i grysem   kamienistym.

8. Wyremontowano przepusty rurowe pod drogami za kwotę prawie 20 tys.zł

9. Przebudowano chodnik w Seroczynie na długości 220 m,

10.Do poszczególnych miejscowości dostarczono Ŝwir do utrzymania dróg gminnych za kwotę ponad 137 tys.zł 

11.Na remonty cząstkowe i profilowanie dróg wydatkowano ponad 26 tys.zł

12.Wykonano odtworzenia rowów przydroŜnych odwadniających drogi gminne za kwotę ponad 23 tys.zł

13.Gmina Sterdyń dofinansowała w kwocie 41.066,56 zł remont nawierzchni i odwodnienia dróg powiatowych 
w Nowym Ratyńcu.

Źródłem finansowania ww. zadań są środki własne gminy, dotacje pozyskane ze środków krajowych i unijnych
oraz częściowo umarzalne poŜyczki.

W realizację wielu zadań włączyli się równieŜ mieszkańcy wykonując nieodpłatnie prace czy to przy
porządkowaniu terenów, kopaniu rowów, czy wykonując elementy małej architektury. Dziękujemy serdecznie
za wykonywane prace na rzecz własnych społeczności lokalnych, za wszelaką pomoc i dobrą współpracę. 

Urszula Woźniak

Marlena Stańczyk

Paweł Pędzich 
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ROK 2011  W  OŚWIACIE

Zespół Szkół w Sterdyni
• W  2011 roku został wybudowany

blok Ŝywieniowy przy Szkole
Podstawowej w Sterdyni.
Powierzchnia uŜytkowa budynku
wynosi 563,07 m2, kubatura
2053,94 m3

Projekt ten współfinansowany był
przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013.
W budynku mieści się kuchnia,
wyposaŜona w nowoczesne
urządzenia, stołówka oraz świetlica
dla dzieci.

• W roku 2011 połączono Ŝywienie
dzieci szkolnych i przedszkolaków.
Dzieci z przedszkola mają
wyodrębnione swoje miejsce
w nowej stołówce.

• DoposaŜona została kuchnia
w niezbędne urządzenia.

• Zakupione zostały termosy do
cateringu. Po feriach zimowych
ciepłe posiłki będą  dowoŜone do
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Łazowie.

• Do nowej świetlicy i stołówki
zakupione zostały stoliki i krzesła.

• WyposaŜenie świetlicy uzupełniono
w telewizor i gry edukacyjne.

• W ramach programu PO KL
realizowanego w szkole w Sterdyni
zakupiono laptop, 4 mikrofony
bezprzewodowe, profesjonalny
aparat fotograficzny, sprzęt
audiowizualny oraz zestaw
komputerowy.

• Wszystkie sale lekcyjne
doposaŜono w projektory
multimedialne.

• Pomalowane zostały korytarze i sale

lekcyjne: historyczna i
przyrodnicza. Obie sale zostały
umeblowane.

• Zakupiono kserokopiarkę.
• Przeprowadzono remont kotłowni

wraz z wymiana kotłów CO.
• W Gminnym Przedszkolu

w Sterdyni wymieniono stoliki
i krzesła. Zakupiono laptop,
projektor oraz gry edukacyjne
i zabawki.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Łazowie:

• Przeprowadzono remont dachu na
łączniku szkoły.

• Utwardzono plac przy szkole.
• Zaadoptowano salę lekcyjną

dla klas 1-3.
• Wykonano odwodnienie przy

szkole.
• Zakupiono termosy do cateringu.
• Zakupiono talerze i sztućce.
• DoposaŜono przedszkole w mebelki,

pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

Anna Kowalska

OGŁOSZENIE 
Urząd  Gminy  w  Sterdyni   informuje

o  moŜliwości  skorzystania   w  2012 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
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Z pokoju nauczycielskiego… 
    Słowo od psychologa szkolnego

Rodzice chcą zapewnić dziecku
jak najlepsze warunki do Ŝycia i
rozwoju. Ich intencje są  szlachetne.
Dokładają  wielu starań, aby dziecko
miało własny pokój, modne ubrania,
„wypasiony telefon”, i duŜo, duŜo
więcej..... Często to to, czego niedosyt
sami odczuli boleśnie jako dzieci. By to
zapewnić, ustawiają bardzo wysoko
poprzeczkę samym sobie. Podejmują
dodatkową pracę, poświęcają własne
potrzeby, marzenia, a niekiedy plany
zawodowe - słowem zaniedbują
samych siebie. Materialnymi dobrami
wynagradzają dziecku swoją
nieobecność w domu, brak czasu na
rozmowę, wspólne spoŜywanie
posiłków.    

Zapominają teŜ niekiedy, Ŝe
dziecko jest odrębną
indywidualnością. Ma prawo do
własnych marzeń,  planów Ŝyciowych.
i niekoniecznie  przyszło na świat po
to, by wypełnić  aspiracje rodziców.
Jeśli dziecko w tym wszystkim potrafi
się odnaleźć, w jakiś sobie znany
sposób czerpać wsparcie z otoczenia -
spełnia rodzicielskie ambicje - jest w
zasadzie dobrze. Rodzice są
zadowoleni, dumni z dziecka, mają
powody do chwalenia się nim. Bywa
teŜ niekiedy, Ŝe rzeczywistość okazuje
się mniej łaskawa. Nasze starania,
podjęty trud i wyrzeczenia,
doprowadzają do smutnych refleksji
i przemyśleń. Niekiedy przeŜywania
goryczy poraŜki. 

Przychodzi w Ŝyciu czas,  kiedy
okazuje się, Ŝe  brakuje czegoś
najwaŜniejszego, czegoś, czego nasze
dziecko nie posiada.Nie nauczyliśmy
dziecka miłości, szacunku,  nie
rozbudziliśmy w nim wraŜliwości na
potrzeby drugiego człowieka.
Czujemy, Ŝe nas nie rozumie i nie
wspiera. Kiedy podejmujemy próbę
rozmowy, nie słucha, złości się na nas,
buntuje przeciwko naszym
oczekiwaniom. Ze szkoły przynosi
uwagi dotyczące niewłaściwego
zachowania, stopnie poniŜej swoich

moŜliwości, wpada w niestosowne
towarzystwo, pragnie tego, czego
akurat  nie moŜemy mu dać. 

Nie wynika z tego nic dobrego
ani dla nas, ani dla dzieci. Zamiast
cieszyć się,  czujemy się zmęczeni,
niedocenieni, rozczarowani,  bo
przecieŜ robiliśmy to z myślą o
dziecku. Dotkliwie odczuwamy brak
bliskości. śyjemy  obok siebie i łączy
nas wątła więź emocjonalna.
Poświęcenie rodziców z reguły
wzbudza w dziecku poczucie winy,
równieŜ Ŝal, a nawet złość, Dziecko
nie tylko tak jak byśmy oczekiwali
nie docenia okazanego poświęcenia -
bo chce Ŝyć po swojemu - ale jeszcze
będzie miało rodzicom za złe, Ŝe nie
mieli dla niego czasu, nie potrafili teŜ
Ŝyć własnym Ŝyciem i zadbać o
własne potrzeby. 

Pamiętajmy -  rodzic to takŜe
człowiek. Ma swoje potrzeby
i pragnienia, ma takŜe ograniczenia i
słabości. Rodzice takŜe kiedyś byli
dziećmi, a potem nastolatkami. To
oznacza, Ŝe mają duŜą wiedzę
i doświadczenie i mogą się nimi
dzielić. Nie poprzez dawanie
gotowych rad, zaspokajanie
zachcianek i materialne rzeczy, ale
przede wszystkim poprzez słuchanie,
poznawanie trosk i radości dziecka,
umiejętne stawianie wymagań
i kierowanie rozwojem dziecka.

Dobry rodzic to szczęśliwy
rodzic, to taki, który kocha
i wymaga. W innym przypadku
pojawią się problemy
wychowawcze. Nie stawiając
bowiem granic ani wymagań, rodzic
nie daje szansy dziecku na rozwój
i kształtowanie się jego umiejętności
społecznych i emocjonalnych. Jeśli
tylko wymaga, staje się obcym
emocjonalnie egzekutorem poleceń.
Pamiętajmy: nie ma wychowania
bez moŜliwości dokonywania
wyborów i przyjmowania na siebie
ich konsekwencji.Dajmy dzieciom
taką moŜliwość. Brak troski rodzica
nadmiernie pobłaŜliwego czy
nieufność wyraŜana na kaŜdym
kroku przez rodzica kontrolującego
prowadzi do kształtowania się
niskiej wiary we własne moŜliwości
i umiejętności, a dziecko we
współczesnym świecie poczuje się
nieporadne, zagubione. Oczekiwania
jasno sformułowane, sensowne,
konsekwentne, którym towarzyszą
zrozumienie, wsparcie i słowa
zachęty to to, czego najbardziej
potrzebują dzieci,  Ŝeby umieć
korzystać z dóbr współczesnego
świata i nie pogubić się w nim. 

Urszula Rudaś 
– psycholog szkolny

Wybory uzupełniające 
do Rady Gminy w Sterdyni

W dniu 15 stycznia 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające do
Rady Gminy Sterdyń, w okręgu wyborczym nr 6. 

Komisarz Wyborczy w Siedlcach zarejestrował jeden komitet
wyborczy KWW „ROZWÓJ”, który zgłosił jednego kandydata na
Radnego Gminy Sterdyń. Okręg wyborczy nr 6 jest okręgiem
jednomandatowym, w związku z tym mandat radnego został obsadzony
bez głosowania. Radnym do Rady Gminy Sterdyń został Przemysław
Byczuk zam. Stelągi. Ślubowanie nowy radny złoŜy na najbliŜszej sesji
Rady Gminy Sterdyń.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej 
w Sterdyni Marlena Stańczyk
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HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych na terenie gminy Sterdyń 

w okresie sprawozdawczym od 1.01.2012 do 18.02.2011 r.

Dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków 
i montaŜu kolektorów słonecznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił kalendarium
prac na 2012 r.

Nadal będą realizowane programy dla osób
fizycznych, to znaczy dla poszczególnych mieszkańców. 

Pierwszy z nich dotyczy budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Budowa moŜe być dofinansowana
w formie dotacji w wysokości do 45% kosztu
całkowitego zadania, nie więcej niŜ 7500 zł dla
oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niŜ
10.000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyŜej 5
m33/d. Termin naboru wniosków rozpoczyna się od 02
stycznia 2012r i będzie trwał do wyczerpania środków
finansowych. 

Drugi program dotyczy zakupu i montaŜu
kolektorów słonecznych takŜe dla wspólnot
mieszkaniowych. MoŜna uzyskać dotację do 45%
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niŜ 15.000,00 zł
dla jednego beneficjenta. Wnioski moŜna składać od 2
stycznia 2012r. Nabór będzie trwał takŜe do wyczerpania
pieniędzy. 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych
wniosków moŜna znaleźć na stronie www.wfosigw.pl
w zakładce „nabory wniosków w ramach programów”.

Urszula Woźniak

I N F O R M A C J A 
OD  2012 r.  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA

WNIOSKÓW

W dniach od 01 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.
rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Odpowiedni wniosek naleŜy złoŜyć do wójta gminy,
w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31
stycznia 2012 r. 

Wysokość limitu ustalona w 2012 r. wynosi : 81,70
zł x ilość ha uŜytków rolnych. 

Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany w
terminie od 02.04.2012 r. do 30.04.2012 r. przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w
kasie urzędu.

Drugi termin składania wniosków :

- od 01 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz
z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 01 lutego 2012 r. do 31 lipca
2012 r.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3  tut. urzędu
w godzinach pracy tj. od 8 – do 16.  

Opracowała:  M. Szajko
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