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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
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 Zespołu Szkół w Sterdyni

oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 7 - 23
stycznia 2013 roku.

9 stycznia 2013 r.

W numerze:
 Samorządowe Wieści Gminy Sterdyń - str. 2

W dniu 27 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się XIX
zwyczajna Sesja Rady Gminy. Frekwencja
radnych wynosiła 93,3%.
 Inwestycje i remonty zrealizowane w 2012 roku

- str. 3
Na terenie gminy Sterdyń w 2012 r. realizowane
były następujące inwestycje...
 Wspomnienia po Koronacji Obrazu Matki BoŜej

w Łazówku - str. 6
 Z pokoju nauczycielskiego... - str. 7
 Informacja o ochronie przeciwpoŜarowej na

terenie Gminy Sterdyń - str. 5
Na terenie Gminy Sterdyń działa 11 jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnej w tym 8 typu
„S1” oraz 2 jednostki typu „S2” i 1 jednostka
„S3”. W Krajowym Systemie Ratowniczo
Gaśniczym działają dwie jednostki OSP: Sterdyń
oraz Mursy.
 Zmiana granic obwodów wyborczych - str. 8

W dniu 27 grudnia 2012 r. Rada Gminy Sterdyń
uchwaliła podział Gminy Sterdyń na 5 stałych
obwodów głosowania. Dotychczas było ich 6.
 Ogłoszenia i informacje

 Budynek Urzędu Gminy po wykonanym

remoncie
Szczegóły na str. 3
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 27 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się XIX zwyczajna Sesja
Rady Gminy. Frekwencja radnych wynosiła 93,3%.
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2013-2024;
- w sprawie uchwalenia uchwały budŜetowej gminy
Sterdyń na rok 2013;
- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnym;
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Sterdyń;
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości
ciekłych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi;
- w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń na rok 2013”;
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na
rok 2013;
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń na
rok 2013;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy Sterdyń na rok 2013;
- w sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych;
- w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Łazów;
- w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego zmieniającej niektóre
rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące
parków krajobrazowych;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sterdyń na lata 2012 – 2024;
- w sprawie zmian w budŜecie gminy na rok 2012;
- w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni

zlokalizowanej w Kiełpińcu.
Radni przyjęli budŜet na rok 2013. BudŜet gminy po
stronie dochodów wynosi 10 682 934,00 zł, po stronie
wydatków 11 165 250,79 zł. Deficyt budŜetu
w wysokości 482 316,79 zł zostanie pokryty kredytem.
Kwotę 617 822,20 zł zabezpiecza się na spłatę rat
poŜyczek i kredytów.
Na sesji Rada Gminy uchwaliła metodę ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokość tej opłaty.
Stawka za odbiór odpadów komunalnych będzie
naliczana od osoby (kaŜdego mieszkańca
zamieszkującego daną nieruchomość). Dla odpadów
niesegregowanych wynosić będzie 10,00 zł,
segregowanych 6,00 zł miesięcznie.
Opłata miesięczna będzie wnoszona przez
właścicieli nieruchomości bez wezwania za dwa miesiące
do dnia 10 kaŜdego drugiego miesiąca (tj. 10 lutego, 10
kwietnia, 10 czerwca, 10 sierpnia, 10 października i 10
grudnia).
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 10
sierpnia 2013 r. i będzie obejmować okres od 1 lipca do
31 sierpnia 2013 r.
Opłatę uiszczać się będzie gotówką lub przelewem
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sterdyń.
Do dnia 30.06.2013 r. naleŜy rozwiązać umowę na
odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym
odbiorcą.
Określono takŜe wzór deklaracji składanej przez
właścicieli nieruchomości do Urzędu Gminy. Termin
złoŜenia pierwszej deklaracji do 31.03.2013 r.
Odpady będą odbieranie w kaŜdej zebranej przez
właściciela ilości.
Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
odbierane będą z nieruchomości nie rzadziej niŜ raz
w miesiącu. Odpady zbierane w sposób selektywny
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) raz na kwartał.
Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zuŜyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą dwa
razy do roku w terminach i miejscach wyznaczonych
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone
będą odbierane w okresie kwiecień – wrzesień trzy razy
w roku, co drugi miesiąc. Terminy określone zostaną
w harmonogramie.
Pozostałe odpady będą zbierane w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Po zakończeniu obrad sesji wszyscy zebrani
podzielili się opłatkiem i złoŜyli sobie Ŝyczenia.
Anna Kowalska
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Inwestycje i remonty zrealizowane w 2012 roku
1. Remont świetlicy wiejskiej
w Dzięciołach Dalszych oraz
zakup wyposaŜenia.
Zadanie obejmowało remont
dachu i instalacji odgromowej na
budynku świetlicy w Dzięciołach
Dalszych, a takŜe wymianę drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych. W
ramach zadania zakupione zostało
takŜe wyposaŜenie do świetlicy
wiejskiej tj. stoły – 7 szt., krzesła –
50 szt., atlas wielofunkcyjny – 1 szt.,
wioślarz – 1 szt., rower treningowy –
1szt., bieŜnia – 1 szt., stół do bilarda
– 1 szt. Piłkarzyki – 1 szt., gruszka
treningówka – 1 szt. Wszystkie
prace związane z realizacją zadania
zostały ukończone w sierpniu.
Zarówno remont jak i zakup
wyposaŜenia przyczyniły się do
poprawy społecznego i kulturalnego
Ŝycia mieszkańców wsi oraz ich
integracji.
Łączny koszt inwestycji wyniósł
74.548,76 zł w tym 42.870,00 zł to
kwota pozyskana w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
PROW 2007-2013, pozostała kwota
to środki własne budŜetu gminy.
2. Remont świetlicy wiejskiej w
Paderewku
oraz
zakup
wyposaŜenia.
W ramach zadania wykonano
remont dachu, remont instalacji
odgromowej, wymieniono okna,
wyremontowano pomieszczenia
piętra i klatkę schodową, a takŜe
zakupiono wyposaŜenie do świetlicy
wiejskiej tj. stoły – 7 szt., krzesła –
50 szt., stół do tenisa stołowego –
1szt., stół do bilarda – 1 szt. oraz
piłkarzyki – 1 szt. Zadanie zostało
zakończone w sierpniu 2012 r.
Realizacja zadania wpłynęła
korzystnie na poprawę jakości Ŝycia
mieszkańców oraz na
ich
aktywizację.
Łączny koszt zadania to kwota
81.555,70 zł w tym 42.036,00 zł to
kwota pozyskana w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
PROW 2007-2013, pozostała kwota
to środki własne budŜetu gminy.

3. Teren rekreacyjno – sportowy
elementem integracji mieszkańców
sołectwa Stare Mursy.
Zadanie obejmowało remont
nawierzchni przeznaczonej na plac
integracyjny, na którym ułoŜono
592 m2 kostki o gr. 8 cm. oraz remont
nawierzchni przeznaczonej na taras
rekreacyjny na którym ułoŜono kostkę
o gr. 6cm. - 477 m2. Wykonano
równieŜ
prace
związane
z kształtowaniem zieleni – zasadzono
drzewa i krzewy (279 szt.) oraz
zasiano trawniki i boisko sportowe. W
ramach zadania znalazł się równieŜ
zakup wyposaŜenia: ławki z oparciem
– 6 szt., ławki bez oparcia – 4 szt.,
kosze parkowe - 8 szt., pojemnik do
segregacji odpadów -1 szt., grill 1 szt., zewnętrzny stół do tenisa
stołowego – 1 szt., altana – 1 szt.,
stojak na rowery – 1 szt., bramki –
2 szt., piłkochwyty – 44 m. Realizacja
rzeczowa zadania została zakończona
w lipcu 2012 r. Zagospodarowanie
ternu w elementy małej architektury,
wykonane boisko sportowe, plac
integracyjny i taras rekreacyjny stały
się zapleczem dla aktywizacji terenów
wiejskich oraz miejscem integracji
mieszkańców sołectwa Stare Mursy
oraz gminy Sterdyń.
Zadanie w całości kosztowało
181.041,22 zł w tym 109.770,00 zł to
kwota pozyskana w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” PROW 20072013, pozostała kwota to środki
własne budŜetu gminy.
4. Kształtowanie centrum wsi
Sterdyń
W ramach zadania na alejkach na
skwerach w Sterdyni ułoŜona została
kostka brukowa o obmiarze ogólnym
1074 m2., a takŜe ustawione zostały
stelaŜe do rzeźb roślinnych w kształcie
zajęcy. Usunięto takŜe Ŝywopłot
rosnący wokół skwerów. Prace
prowadzone były od maja do lipca.
Dzięki realizacji zadania wzrosła
atrakcyjność przestrzeni publicznej
Sterdyni oraz poprawiła się jej
funkcjonalność.
Ogólny koszt zadania to kwota
121.650,80 zł W tym 79.310,00 zł to

Urząd Gminy w Sterdyni

Urząd Gminy w Sterdyni

Teren rekreacyjno - sportowy
w Starych Mursach

Świetlica wiejska w Paderewku

Scena Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni
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kwota pozyskana w ramach działania
„WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji
odpowiadających
warunkom
przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
PROW 2007-2013, pozostała kwota
to środki własne budŜetu gminy.
5. Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Sterdyni
i remont dachu.
W ramach zadania wykonano
ocieplenie ścian, fundamentów
i opaski, a takŜe połoŜono tynk na
części budynku znajdującej się
w podwórku. Na tej części zmieniono
takŜe pokrycie dachowe. Na budynku
znajdującym się przy ulicy wykonano
malowanie elewacji i dachu, a wejście
do urzędu ozdobiono płytami
granitowymi. Zadanie zostało
w większości zrealizowane w ramach
umorzeń wcześniej wykonanych
zadań ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Część prac wykonali pracownicy
gospodarczy zatrudnieni w Urzędzie
Gminy. Oni takŜe pomalowali
elewację
i
dach
budynku
gospodarczego znajdującego się przy
Urzędzie Gminy.
6. Kącik
przyrodniczo
–
dydaktyczny w Kamieńczyku.
W ramach zadania mieszkańcy wsi
wykarczowali i uporządkowali teren
pod realizację zadania. Na
przygotowanym przez mieszkańców
terenie ustawione zostały elementy
małej architektury tj. tablice
edukacyjne – 2 szt., tablice
edukacyjne w kształcie ptaków –
2szt., plac edukacyjny z ogniskiem –
1szt., pojemnik na śmieci – 1 szt.,
witacz – 1 szt., ławy i stoły – 3 kpl.,
leśne cymbały – 1szt., ekspozycja
próbek drewna – 1szt., tablica
edukacyjna fotościanka – 1 szt., leśne
zagadki – 1szt., szczudła stacjonarne
– 1 szt., skocznia – 1 szt., krzewy
iglaste – 6 szt. Dzięki tym elementom
powstało ciekawe miejsce na terenie
naszej gminy słuŜące poszerzeniu
wiedzy o edukacji ekologicznej. Na
tablicach informacyjnych zostały
zawarte treści przyrodnicze, moŜna
poznać róŜne gatunki drzew dzięki
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ekspozycji próbek drewna oraz
dowiedzieć się jak daleko mogą
skakać zwierzęta poniewaŜ skocznia
została oznaczona długością skoków
róŜnych zwierząt.
Ogólny koszt zadania to kwota
25.966,50 zł. W tym 19.237,20 zł to
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, 1.920 zł
nieodpłatna praca pozostałe środki
własne gminy..
7. Świat
zwierząt
leśnych
w Nowym Ratyńcu.
W ramach zadania wykonane
zostały elementy słuŜące edukacji
ekologicznej. Teren pod realizację
zadania częściowo uporządkowali
mieszkańcy Nowego Ratyńca. Na
terenie ustawione zostały tablice
edukacyjne – 4 szt., ławki – 8 szt.,
pojemnik na śmieci – 1szt., ławy
i stoły – 3 kpl., ekspozycja próbek
drewna – 1 szt., tropy zwierząt –
1 szt., gra terenowa kółko i krzyŜyk
– 1 szt. oraz figury zwierząt leśnych
– 5 szt. Figury zwierząt są nowością
na
terenie
naszej
gminy.
Przedstawiają zwierzęta leśne
w rzeczywistych rozmiarach są to:
łoś, jeleń, Ŝubr, dzik i niedźwiedź.
Obok figur ustawione zostały
tabliczki z opisem gatunku. Na
miejscu moŜna zobaczyć jakie ślady
zostawiają zwierzęta oraz zagrać
w kółko i krzyŜyk.
Ogólny koszt zadania to kwota
29.264,40zł., w tym 28.880,40zł.
stanowi dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
i 384zł oszacowana nieodpłatna
praca mieszkańców
8. Remont
drogi
gminnej
Paulinów – Stary Ratyniec.
W ramach zadania wykonano
nawierzchnię z pospółki Ŝwirowej o
gr. 15 cm. na długości 2850 mb.
i szerokości 3,5 m. Wykonane
zostały takŜe dwustronne pobocza
na długości ogółem 5700 mb.
Zadanie realizowane było na
przełomie sierpnia i września. Dotąd
drogą szczególnie w okresach
jesiennych i wiosennych trudno było
przejechać. Szczególnie dla
mieszkańców Starego i Nowego

Droga Zaleś - Łomna

Droga Paulinów - Stary Ratyniec

Kącik przyrodniczo - dydaktyczny
w Kamieńczyku.

Pompa szlamowa OSP Sterdyń

Ratyńca droga stała się łącznikiem
między drogą krajową nr 63
prowadzącą od Sokołowa do Sterdyni
i droga powiatową Sterdyń - Dybów.
Ogólny koszt zadania to kwota
172.809,34 zł, w tym dotacja na
usuwanie
skutków
klęsk
Ŝywiołowych – promesa Ministra
Spraw Wewnętrznych 135.295,00 zł
Pozostała kwota to środki własne
budŜetu gminy.
9. Przebudowa drogi gminnej
z miejscowości Zaleś w kierunku
do Łomnej.
W ramach zadania wykonano
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nawierzchnię Ŝwirową o gr. 15 cm. na
odcinku 1550mb. i szerokości 4,5 m.
Zadanie było realizowane na
przełomie września i października.
Droga jest waŜna pod względem
gospodarczym i społecznym, a jej
remont przyczynił się do poprawy
przejezdności. Remont ułatwił wielu
rolnikom dojazd do pól i gruntów
ornych a takŜe mieszkańcy dzięki tej
drodze mają krótszą drogę do
Kosowa Lackiego.
Ogólny koszt zadania to kwota
88.713,99 zł w tym 43.065,00 zł to
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Mazowieckiego.
Pozostała kwota to środki własne
budŜetu gminy.
10. Odbudowa drogi kategorii
powiatowej na odcinku Nowa
Wieś – Stary Ratyniec.
Jest to droga kategorii powiatowej.
W granicach administracyjnych
gminy Sterdyń i Kosowa Lackiego na
odcinku o długości 3.375 m
wykonano nawierzchnię Ŝwirową
wraz z poboczami, dwa przepusty pod
drogą, siedem zjazdów. Powiat na
odbudowę drogi otrzymał dotację na
usuwanie
skutków
klęsk
Ŝywiołowych – promesę Ministra
Spraw Wewnętrznych w wysokości
80% całkowitych kosztów. Pozostałe
20% sfinansowało Starostwo
Powiatowe, Gmina Sterdyń i Miasto
i Gmina
Kosów
Lacki.
W
porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym
w
Sokołowie
Podlaskim.
11. Przebudowa chodnika i zjazdów
na ul. Spółdzielczej w Sterdyni.
Od wielu lat mieszkańcy Sterdyni
za pośrednictwem radnych rady
gminy i Wójta Gminy dopominali się
w
Starostwie
Powiatowym
w Sokołowie Podlaskim wykonania
chodnika przy ul. Spółdzielczej
w Sterdyni. W 2012 r zostało zawarte
porozumienie
o
wspólnym
finansowaniu zadania przez Gminę
Sterdyń i Starostwo Powiatowe.
Gmina przekazała na rzecz Powiatu
50% wartości inwestycji tj.
48.588,08 zł. Wykonano chodnik
z kostki brukowej na długości 285 m

12. Remont
przepustu
w Seroczynie.
W Seroczynie na końcu wsi
został przebudowany przepust
rurowy znajdujący się pod drogą
gminną, wykonano studzienki
spustowe i 55 m kanalizacji
deszczowej. Odmulono takŜe rów
odprowadzający wodę.
13. Remont wewnętrzy budynku
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni.
Realizatorem zadania był
Gminny Ośrodek Kultury i Sporty
w Sterdyni.
Wyremontowane
zostały
wszystkie
pomieszczenia
w budynku. Przeprowadzono prace
remontowe branŜy elektrycznej,
sanitarnej i budowlanej. Odnowiono
posadzki i ściany wewnątrz
budynku. Stare i zniszczone łazienki
zmieniły się w nowe, eleganckie
i komfortowe. Ponadto zostały
wykonane podwieszane sufity, tynki
gipsowe. Remont obejmował
instalację elektryczną, centralnego
ogrzewania i wodno-kanalizacyjną.
Całkowity koszt zrealizowanego
projektu wyniósł 316.819,15 zł,
z tego 184784 zł to dotacja
pozyskana z Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich „ Odnowa
i Rozwój Wsi” , pozostała kwota to
dotacja z budŜetu gminy Sterdyń.
14. Zakup pompy szlamowej dla
OSP Łazów.
W ramach zadania zakupiona
została pompa szlamowa – zuŜycie
paliwa poniŜej 3l/h, wysokość
podnoszenia min. 25 m., wydajność
pompy min. 1200 l/min., pojemność
zbiornika min. 5l, moc 7KM,
medium: woda szlamowa, wysokość
ssania 8 m., wraz z pompą
zakupiony
został
zestaw
podręcznych
narzędzi
do
prawidłowej
eksploatacji
urządzenia. Pompa przyczyni się do
zwiększenia
ochrony
przeciwpoŜarowej na ternie
działania jednostki. Zakup pompy
dofinansowany został ze środków
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

15. Zakup pompy szlamowej dla
OSP Sterdyń.
W ramach zadania zakupiona
została pompa szlamowa – zuŜycie
paliwa poniŜej 5l/h, wysokość
podnoszenia min. 25 m., wydajność
pompy min. 1600 l/min., moc 9KM,
medium; woda szlamowa, wysokość
ssania 8 m, wraz z pompą zakupione
zostały podręczne narzędzia do
prawidłowej eksploatacji urządzenia.
Zakup pompy dofinansowany został
ze
środków
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.
16. Zakup zestawu hydraulicznych
narzędzi ratowniczych dla OSP
Mursy.
W ramach zadania zakupiony
został zestaw hydraulicznych narzędzi
ratowniczych, w skład którego
weszły:
pompa
hydrauliczna
spalinowa ze zwijadłem w systemie
jednowęŜowym– 1 kpl., węŜe
hydrauliczne o długości 15 m.– 2 szt .,
noŜyce
hydrauliczne
-1 kpl.,
rozpieracz ramieniowy – 1 kpl. Zakup
zestawu
umoŜliwi
sprawne
przeprowadzanie akcji ratunkowych
przy wypadkach drogowych oraz
uŜytkowany będzie na cele ochrony
przeciwpoŜarowej.
Zakup narzędzi dofinansowany
został
ze
środków
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego oraz Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Część wydatkowanych środków
pochodziła z umorzeń wcześniej
wykonanych zadań ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
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 pace na rzecz
własnych społeczności lokalnych, za
wszelaką
pomoc
i
dobrą
współpracę.
Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich
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Wspomnienia
Redakcja Biuletynu Informacyjnego Gminy Sterdyń otrzymała niedawno list od rodaka pochodzącego z
miejscowości Łazówek, który z nie ukrywaną radością i wzruszeniem cieszy się na fakt koronacji obrazu Matki BoŜej
w Łazówku. Dla przypomnienia – Koronacja obrazu Matki BoŜej Pocieszenia miała miejsce 15 sierpnia 2012 r. List
zawierał równieŜ wiersz, który powstał pod wpływem tego wydarzenia:

Łazówek
Sanktuarium Matki BoŜej Pocieszenia
Wszystkich nas dorosłych i dzieci to sprawa,
By wiedzieć, gdzie króluje Madonna Łaskawa.
Która juŜ od wieków przebywa wśród ludu Objawiona w Łazówku, za przyczyną cudu.
Łazówek, to miejsce nie kaŜdemu znane Lecz w ziemię podlaską historią wpisane.
Tu się objawiła Pani Łaskawości,
I do dzisiaj w kościele Łazówkowskim gości.

Jawi nam się dzisiaj w pobliŜu Łazowa Sanktuarium Maryjne, niczym „Częstochowa”.
Choć pielgrzymów nie tyle, lecz wiele radości,
Daje swoim dzieciom Pani Łaskawości.
Obraz Jej łaskami słynie w okolicy,
Opiewają Go w pieśniach wierni i pątnicy.
Kto tutaj przybywa, doznaje olśnienia,
Od Pani Łazówkowskiej – Matki Pocieszenia.

Ukazała się dziedziczce – na leśnej polanie Ku pamięci pozostał nam obraz i kamień.
Obraz, choć tragiczne miał losu koleje To do dzisiaj w Łazówkowskim kościele istnieje.
Z głównego ołtarza blaskiem swoim świeci I zaprasza do siebie zagubione dzieci.
My, zawsze w naszych sercach, bez chwili wytchnienia Zwracamy się do Ciebie – matko Pocieszenia.

Tadeusz Szalach
Warszawa, dn. 20.11.2012
Redakcja Biuletynu serdecznie dziękuje za nadesłany
list i wiersz, ma równieŜ nadzieję, Ŝe będzie on inspiracją
dla innych.
Renata Piwko

Informacja
Wójt Gminy Sterdyń informuje, iŜ przedsiębiorcy
prowadzący w 2012 r. sprzedaŜ napojów alkoholowych
są obowiązani do złoŜenia, w terminie do dnia 31
stycznia 2013 r., pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaŜy. Oświadczenie
naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Sterdyń p. Monika
Niemierka pokój nr 8 w godz. 800- 1600.
Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek
Urzędu Gminy Sterdyń Nr 45 9221 0000 0020 0716 2000
0010 w trzech równych ratach: do dnia 31 stycznia, 31
maja i 30 września 2013 r.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaŜy
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie
przekroczyła wartości:
1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości
525 zł,
2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od
4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą
opłatę w wysokości 525 zł,
3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości

powyŜej 18% alkoholu wnoszą opłatę w wysokości
2.100 zł.
Natomiast, gdy roczna wartość sprzedaŜy
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przekroczyła w/w wartości przedsiębiorca wnosi opłatę
w wysokości:
1) 1,4% ogólnej wartości sprzedaŜy dla napojów
alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz
piwa,
2) 1,4% ogólnej wartości sprzedaŜy dla napojów
alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
3) 2,7% ogólnej wartości sprzedaŜy dla napojów
alkoholowych o zawartości powyŜej 18% alkoholu.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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Z pokoju nauczycielskiego…

Szanowni Rodzice
Dziś - o roli ojców w wychowaniu
dzieci. Zapraszam do refleksji.
Rola ojca w Ŝyciu dziecka często
bywa niedoceniana lub pojmowana
stereotypowo. Te najbardziej
rozpowszechnione i w rezultacie
szkodliwe opinie mówią, Ŝe dziecko
bardziej potrzebuje matki niŜ ojca
albo Ŝe rola ojca sprowadza się tylko
do utrzymania dyscypliny, najlepiej
poprzez surowe ojcowskie kary.
Wiem, Ŝe w wielu rodzinach jest tak,
jak powinno być, ale czyŜ nie jest teŜ
tak, Ŝe ojcowie niejednokrotnie
wycofują się z wychowania,
wyrządzając
w
ten
sposób
nieświadomie krzywdę swoim
dzieciom i sobie? PrzecieŜ nawet
najlepsza matka nie jest w stanie
zastąpić dziecku ojca. Po prostu oboje rodzice są potrzebni do
prawidłowego rozwoju dziecka.
KaŜdy z nich bowiem ma odmienną
rolę do wypełnienia.
„Jak dorosnę, będę taki, jak mój
tata” – tak często mówią mali
chłopcy zapytani, kim chcieliby być
w przyszłości. Chyba nie ma
większego komplementu, jaki ojciec
moŜe usłyszeć od swojego syna.
Pytanie brzmi tylko – jak zapracować
na takie słowa?
Ojciec w Ŝyciu syna
Kiedy mały chłopczyk zaczyna juŜ
dostrzegać róŜnice między nim a
matką, szuka wokół siebie kogoś
podobnego, by znaleźć odpowiedź na
pytanie „kim jestem?”. Osobą, do
której przychodzi z tym pytaniem jest
właśnie
ojciec.
Oczywiście
najczęściej
jest
ono
niewypowiedziane, ale syn, patrząc na
zachowanie taty w stosunku do siebie,
znajduje odpowiedź. Czy naleŜę do
świata męŜczyzn? Czy jestem taki jak
tata? Rolą ojca jest odpowiedzieć
twierdząco na te pytania. Czyni to
przez akceptację swojego syna. Przez
to, Ŝe chce z nim spędzać swój czas,
zaprasza go do wspólnej pracy. Jeśli
natomiast zachowuje się wręcz

przeciwnie, czyli mówi synowi, Ŝe
on sam lepiej wykona daną
czynność, nie potrzebuje jego
pomocy, nie ma dla niego czasu, to
tym samym przekazuje mu
informacje
–
„nie
jesteś
wystarczająco męski, czegoś ci
brakuje, nie naleŜysz do mojego
świata.”
Jeśli ojciec chce, by jego syn w
dorosłym Ŝyciu był pewny siebie,
zdecydowany, znał swoją wartość,
powinien spędzać z nim jak
najwięcej czasu, zapraszać go do
wspólnych codziennych zajęć i
przede wszystkim chwalić go za
sukcesy, które osiąga. To, czego
najbardziej potrzebują chłopcy w
kaŜdym wieku to uznanie ze strony
ojca, świadomość, Ŝe tato jest z
nich dumny.
Ojciec w Ŝyciu córki
Ojciec
jest
pierwszym
męŜczyzną w Ŝyciu córki. RównieŜ i
ona przychodzi do niego, aby w
jego oczach, zachowaniu znaleźć
odpowiedź na pytania: Czy jestem
piękna? Czy jestem wartościowa?
Czy moja kobiecość jest dobra? Czy
jestem warta tego, by męŜczyźni się
o mnie starali? Jak powinni mnie
traktować?

Tato przez swoje zachowanie
moŜe sprawić, Ŝe z uroczego pączka,
jakim jest jego córka, rozkwitnie
piękny kwiat albo Ŝe ten pąk
zwiędnie. Jeśli potrafi prawić
dziewczynce komplementy na temat
jej wyglądu, dostrzegać, Ŝe pięknie
wygląda w nowej sukience,
okazywać jej szacunek, nawet
wręczać kwiaty - wówczas czuje się
ona
piękna,
doceniana
i
akceptowana. Rośnie w niej
poczucie własnej wartości, wie, Ŝe
powinna wymagać od chłopaków
szacunku dla siebie.
Jeśli natomiast ojciec będzie bał
się jej kobiecości, będzie jej unikał,
córka
będzie
szukała
dowartościowania
u
innych
męŜczyzn, co nierzadko kończy się
wchodzeniem w
przygodne związki na zasadzie –
„byle tylko jakiś męŜczyzna mnie
docenił”.
Drodzy ojcowie, wasza rola w
Ŝyciu dzieci jest niezwykle waŜna.
Dziś omówiliśmy podstawowe
zagadnienia. Wrócimy do tematu. Na
razie Ŝyczę dobrych przemyśleń i
budowania pięknych przyjaźni z
Waszymi dziećmi.
Z nauczycielskim pozdrowieniem
– Teresa Styś

INFORMACJA!!!
W dniu 14.01.2013 r. poniedziałek
na terenie całej
GMINY STERDYŃ
odbędzie się odbiór folii rolniczej
tj. folia po sianokiszonce, kukurydzy,
worki po nawozach, sznurki.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie folii do odbioru i
wystawienie przed posesję.
Z góry uprzejmie dziękujemy!!!
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INFORMACJA O OCHRONIE PRZECIWPOśAROWEJ
NA TERENIE GMINY STERDYŃ ZA ROK 2012
Na terenie Gminy Sterdyń działa 11 jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnej w tym 8 typu „S1” oraz 2
jednostki typu „S2” i 1 jednostka „S3”. W Krajowym
Systemie Ratowniczo Gaśniczym działają dwie jednostki
OSP: Sterdyń oraz Mursy.
W roku 2012 OSP z terenu gminy Sterdyń brały
udział w 64 akcjach ratowniczo gaśniczych w tym 12
poŜarów, 50 miejscowych zagroŜeń oraz 2 alarmy
fałszywe.
Na potrzeby OSP do pojazdów ratowniczo
gaśniczych zakupiono 2 897,6 l oleju napędowego
oraz 362,42 l etyliny do sprzętu specjalistycznego tj.
motopomp poŜarniczych, agregatów, pilarek do drewna
itp..
W
poszczególnych
jednostkach
OSP
przeprowadzono przeglądy techniczne pojazdów.
Zostało zakupionych 24 mundurów wyjściowych dla
członków poszczególnych jednostek Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej za łączną kwotę ok. 9 679,20 zł. Dla jednostki
OSP Stary Ratyniec zakupiono opony do samochodu
poŜarniczego STAR 244 za kwotę 1 845,00 zł. Dla
poszczególnych jednostek OSP zakupiono węŜe W52
oraz W75 w ilości 17 szt za łączną kwotę 2805,36,

ubrania koszarowe w ilości 9 kpl. Za kwotę 1954,80 zł.
W roku 2012 członkowie poszczególnych OSP
uczestniczyli w następujących szkoleniach:
- w miesiącu marcu odbyło się szkolenie z zakresu
kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla członków
OSP z terenu gminy Sterdyń (przeszkolono 30 osób).
Zaprenumerowano 10 sztuk dwumiesięcznika
„StraŜak Mazowiecki” oraz 2 sztuki miesięcznika
„StraŜak”
Opłacono energię elektryczną w poszczególnych
jednostkach OSP (kwota łączna ok. 6988,44 zł).
Dokonano zagospodarowania terenu przy OSP
Kamieńczyk tj. wykonanie utwardzenia terenu cementem
i kostką , zakupiono materiały za łączna kwotę ok.
3973,00 zł (prace jednostka wykonała w czynie
społecznym).
Beata Tomczuk

Zmiana granic obwodów wyborczych
W dniu 27 grudnia 2012 r. Rada Gminy Sterdyń
przy ul. Wojska Polskiego 17 obejmuje sołectwa:
uchwaliła podział Gminy Sterdyń na 5 stałych
Golanki, Lebiedzie, Lebiedzie Kolonia, Sterdyń
obwodów głosowania. Dotychczas było ich 6.
2. Obwód Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Sterdyni
Podział ten wynika z art. 12 § 11 Kodeksu
przy ul. Wojska Polskiego 17 obejmuje sołectwa:
wyborczego, który mówi, Ŝe o wielkości obwodu
Chądzyń, Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze,
głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta.
Dzięcioły Kolonia, Kuczaby, Grądy, Paulinów,
Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do
Seroczyn Kolonia, Stelągi, Stelągi Kolonia
3 000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie.
3. Obwód Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w
Z uwagi na to, Ŝe dotychczas istniejące obwody Nr 2
Łazowie obejmuje sołectwa: Łazów, Łazówek,
(Kiełpiniec), 4 (Paderewek) i 6 (Kamieńczyk)nie spełniają
Paderewek, Paderewek Kolonia, Seroczyn,
norm określonych w Kodeskie wyborczym odnośnie
Sewerynówka, Szwejki
liczby mieszkańców, w wyniku sugestii i negocjacji z 4. Obwód Nr 4 z siedzibą w Remizie OSP w Kiełpińcu
Komisarzem Wyborczym powstało 5 stałych obwodów
obejmuje sołectwa: Białobrzegi, Kamieńczyk,
głosowania. W Zespole Szkół w Sterdyni znajdować się
Kiełpiniec, Matejki
będą 2 obwody.
5. Obwód Nr 5 z siedzibą w Remizie OSP w Starym
Numery, granice oraz siedziby Obwodowych
Ratyńcu obejmuje sołectwa: Nowe Mursy, Stare
Komisji Wyborczych przedstawiają się następująco:
Mursy, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec, Zaleś
1. Obwód Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Sterdyni

Anna Kowalska
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