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

Najpopularniejszy Dzielnicowy
Powiatu Sokołowskiego

13 lutego 2014 r.

W numerze m.in.:
 Samorządowe Wieści

Gminy Sterdyń - str. 2
W dniu 27 grudnia 2013 r. o
godz.
10.00
w
sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Sterdyń odbyła się XXVI Sesja
Rady Gminy. Frekwencja
Radnych wynosiła 93,33%.

„Najpopularniejszy Dzielnicowy
Roku 2013” to konkurs mający na
celu wskazanie tych dzielnicowych,
którzy najlepiej wywiązują się ze
swojej słuŜby.
Głosy
na
poszczególnych
dzielnicowych mogli oddawać
mieszkańcy powiatu sokołowskiego
poprzez wypełnienie kuponów
konkursowych. Ankiety dostępne
były w urzędach miast, gmin – tam
moŜna było je wypełniać i składać do
skrzynek. Głosy moŜna było oddawać
takŜe pocztą i drogą elektroniczną.
W tym roku, na swoich
dzielnicowych głosowało 1366 osób.
Na zwycięzcę, asp.szt. Dariusza
Tomczuka, zagłosowało 283 osób.
Znajdujący się na drugim miejscu asp.
Bogdan Smolik z Posterunku Policji
w Sterdyni (dzielnicowy gminy
Sabnie), zdobył 258 głosów,
a znajdujący się na trzecim miejscu
sierŜ.szt.
Radosław
Plichta
z Posterunku Policji w Sterdyni
(dzielnicowy gminy Sterdyń) – 207
głosów.
8 stycznia 2014 r. w Urzędzie
Gminy Sterdyń odbyło się uroczyste
wręczenie nagrody dzielnicowemu

gminy
Sterdyń
sierŜ.szt.
Radosławowi Plichcie za zajęcie III
miejsca w konkursie.
W uroczystości udział wzięli: Wójt
Gminy Sterdyń – Czesław Marian
Zalewski, Przewodniczący Rady
Gminy Sterdyń – Adam Góral, Z-ca
Wójta Gminy Sterdyń – Urszula
Woźniak, kierownictwo Urzędu
Gminy oraz goście: Komendant
Powiatowy Policji w Sokołowie
Podlaskim - mł.insp. Wiesław
Nasiłowski, Kierownik Posterunku
Policji w Sterdyni - asp.szt. Piotr
Talarczyk,
rzecznik
prasowy
Komendy Powiatowej Policji - asp.szt.
Sławomir Tomaszewski.
Wójt Gminy Sterdyń – Czesław
Marian Zalewski przekazał sierŜ.szt.
Radosławowi Plichcie nagrody, list
gratulacyjny oraz Ŝyczenia dalszych
sukcesów w pracy zawodowej,
podkreślając
waŜną
rolę
dzielnicowego w kontaktach ze
społeczeństwem.
Anna Kowalska

 Sukcesy uczniów Zespołu
Szkół w Sterdyni
w I semestrze - str. 4
Zakończenie I semestru
skłania nas zawsze do refleksji
i podsumowań. 5 lutego 2014 r.
w Zespole Szkół w Sterdyni
odbył się apel, na którym
podsumowano pracę szkoły
i osiągnięcia
uczniów
w I półroczu.
 Podziękowania dla Świętego
Mikołaja - str. 5
W imieniu wszystkich osób
zarówno z naszej parafii jak
i całej
Gminy
Sterdyń
obdarowanych przez pragniemy
złoŜyć
bardzo
serdeczne
podziękowania za okazanie
serca, za wsparcie i pomoc.
 IV Powiatowe biegi
narciarskie- str. 7
3 lutego br. przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
w Łazowie odbyły IV Powiatowe
biegi narciarskie.
 Informacje i ogłoszenia
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 27 grudnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej
Urzędu
Gminy
Sterdyń
odbyła się XXVI Sesja Rady Gminy. Frekwencja
radnych wynosiła 93,33%.
Miała ona szczególny charakter, poniewaŜ zgodnie
z ustawowym obowiązkiem Rada Gminy podjęła
uchwałę budŜetową na 2014 rok. Schemat procedury
uchwalania budŜetu gminy oraz jego treść określa
ustawa o finansach publicznych. Rada Gminy
zobowiązana jest do określenia w odpowiedniej uchwale
trybu pracy, terminów i obowiązków jednostek
organizacyjnych gminy w toku prac nad projektem
budŜetu, wymaganą szczegółowość objaśnień
oraz dodatkowe materiały informacyjne, które wójt
powinien przedłoŜyć wraz z projektem uchwały
budŜetowej. Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie zaopiniował
przedłoŜony projekt uchwały budŜetowej. Rada Gminy
jednogłośnie uchwaliła i zatwierdziła do realizacji
budŜet na 2014 r.
Przewidywane dochody budŜetu gminy na rok 2014
ogółem wynoszą 11.045.085,47 zł. Dochody majątkowe
oszacowano na kwotę 652.814,47 zł. Wydatki
zaplanowano w łącznej kwocie 11.490.385,89 zł, w tym
majątkowe: 1.360.074,48 zł. Zaplanowany budŜet
zamyka się deficytem w kwocie 445.300,42 zł.
Wśród zaplanowanych wydatków inwestycyjnych,
na szczególną uwagę zasługują:
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy
Sterdyń”;
„Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3906W w
obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 8+333 do
km 8+833”;
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie”.
Obrady sesji Rady Gminy stały się okazją do
złoŜenia podziękowań za budowę sieci kanalizacyjnej do
wsi Dzięcioły BliŜsze. Mieszkańcy na czele z sołtys –
GraŜyną Wrzosek wręczyli kwiaty oraz symboliczne
puchary Wójtowi Gminy oraz Zastępcy Wójta Gminy.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmował budowę
kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz
z przyłączami umoŜliwiającymi transport ścieków
bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych
połoŜonych w miejscowości Dzięcioły BliŜsze.
Podkreślono, Ŝe zrealizowana inwestycja przyczyni się
do ochrony środowiska, ale przede wszystkim wpłynie
na poprawę Ŝycia mieszkańców.
W sesji Rady Gminy wzięli udział równieŜ:
Tadeusz Mróz - Etatowy Członek Zarządu Powiatu
Sokołowskiego
Andrzej Pogorzelski – Radny Rady Powiatu
Sokołowskiego
Korzystając z obecności gości pojawiły się uwagi
odnoszące się do konieczności poprawy stanu
nawierzchni dróg na terenie gminy Sterdyń. Zwrócono

uwagę, Ŝe stan techniczny dróg niejednokrotnie stwarza
zagroŜenie dla bezpieczeństwa ruchu. Gwałtowne
manewry kierujących pojazdami, starających się ominąć
nierówności i ubytki nawierzchni, stwarzają zagroŜenie dla
uczestników ruchu oraz powodują uszkodzenia pojazdów.
Tadeusz Mróz podkreślił, iŜ wszelkie uwagi i sugestie są
bardzo potrzebne, aby w miarę moŜliwości (równieŜ
finansowych) szybko reagować. Mówił o działalności
Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w
Sokołowie Podlaskim, a takŜe o sposobach pozyskiwania
środków finansowych przeznaczanych na remonty i
naprawę nawierzchni dróg.
Podziękował za dotychczasową współpracę
z samorządem - jednocześnie wyraŜając nadzieję,
iŜ w dalszym ciągu będzie się ona dobrze układać.
Korzystając z okazji złoŜył serdeczne Ŝyczenia na
nadchodzący rok 2014.
WaŜne miejsce w obradach sesji Rady Gminy zajęła
dyskusja dotycząca tematyki odpadów komunalnych.
Wejście w Ŝycie nowej ustawy śmieciowej nie
zahamowało wywoŜenia odpadów do lasów. Problemem
jest nadal wyrzucanie śmieci w niedozwolonych
miejscach. NaleŜałoby uporządkować zaśmiecone miejsca
na terenie gminy, w czasie kiedy nie rozpoczął się jeszcze
okres wegetacyjny roślin.
Wójt Gminy - Czesław Marian Zalewski
oraz Przewodniczący Rady Gminy – Adam Góral
podziękowali radnym, sołtysom i pracownikom Urzędu
Gminy za pracę w 2013 roku, za szereg zrealizowanych
działań inwestycyjnych. śyczyli równieŜ dobrego roku
2014, realizacji planów i zamierzeń, pomyślności w Ŝyciu
osobistym i zawodowym.
Rada Gminy Sterdyń na sesji podjęła następujące
uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sterdyń na lata 2014 – 2030;
- w sprawie uchwalenia uchwały budŜetowej Gminy
Sterdyń na rok 2014;
- w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Sterdyń na rok 2014”;
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń na rok
2014”;
- w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Sterdyń;
- w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Sterdyń na lata 2014-2018”;
- w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji za
zadania inne niŜ określone w ustawie o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
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zleconego zadania;
- w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sterdyń
na rok 2014;
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy Sterdyń na rok 2014;
- o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z
budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie w
ramach PROW 2007 – 2013;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sterdyń na lata 2013-2024;
- w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy
Sterdyń na rok 2013.
W planie dochodów dokonuje się następujących
zmian:
W działach 010, 700 - zmiany planu z tytułu
dochodów z mienia gminy – zmniejszenie planu z tytułu
sprzedaŜy mienia o 70.000 zł oraz zwiększenie z tytułu
odsetek i róŜnych dochodów o 2.550 zł.
W dziale 750 – zwiększenie planu z tytułu róŜnych
dochodów o 50 zł.
W dziale 756 – zmiany planu z tytułu podatków i
opłat od osób prawnych i od osób fizycznych – ogółem
zwiększenie o 105.400 zł.
W dziale 758 – zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej o 25.000 zł przekazanej przez
Ministerstwo Finansów z podziału rezerwy tej części
MAZOWIECKI OŚRODEK
DORADZTWA ROLNICZEGO
W WARSZAWIE
Oddział w Siedlcach

zaprasza na

KURS CHEMIZACYJNY
Stosowanie środków ochrony roślin przy uŜyciu
opryskiwacza
TERMIN:

MARZEC/KWIECIEŃ 2014 r.
MIEJSCOWOŚĆ: STERDYŃ
Zapisy osobiście w Terenowym Zespole
Doradczym w Sokołowie Podlaskim,
ul. Oleksiaka Wichury 3A,
bądź telefonicznie: 25 781 67 33, 506 462 222
oraz

Nowoczesne technologie
w chowie bydła mlecznego
w dniu
24.02.2014 r. o godz.. 10.00 (poniedziałek)
w Sterdyni
Informacja na temat szkolenia tel.:25 78l-67-33

subwencji.
W dziale 900 – zmniejszenie planu dochodów
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 5000 zł.
Ogółem plan dochodów zwiększa się o 58.000 zł.
W planie wydatków dokonuje się następujących
zmian:
W dziale 754 – wprowadza się plan na zadanie
„Zakup średniego samochodu poŜarniczego dla OSP
Paderewek” kwota 20.000 zł.
W działach 801 i 854 – zmniejszenie planu
wydatków na oświatę o kwotę 24.800 zł w związku
z otrzymaniem dotacji na realizację zadań, które
pierwotnie były zabezpieczone środkami własnymi
(w tym ZS w Sterdyni 20.500 zł i ZSzP w Łazowie 4.300
zł).
Poza tym w związku z nadwyŜką środków zmniejsza
się plan wydatków w ZSzP w Łazowie o 41.200 zł i ZS w
Sterdyni o 76.000 zł, zgodnie ze złoŜonymi wnioskami
dyrektorów. Plan szkół zmniejsza się ogółem o 142.000
zł.
W związku z tym, Ŝe dochody ogółem zwiększa się o
58.000 zł, wydatki zmniejsza się o 122.000 zł, kwotę
180.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów (część rat z
2014 r.).
Agnieszka Bakońska

Uwaga producenci rolni
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. moŜna ubiegać
się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zuŜytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego zbóŜ ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka zakupionego i zuŜytego do siewu lub sadzenia w terminie
od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało opublikowane
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia
24.12.2013, str. 9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna
kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana
producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie
moŜe przekroczyć 15 000 euro.
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR
WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
ARR uprzejmie informuje, Ŝe nie ponosi
odpowiedzialności za prawidłowość formularzy
wniosków znalezionych przy uŜyciu wyszukiwarek
internetowych, innych niŜ ze strony internetowej Agencji
www.arr.gov.pl.
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału
siewnego zobowiązany jest do złoŜenia wniosku na
właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r.
Szczegółowe informacje o dopłatach moŜna uzyskać
w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72,
w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie
internetowej www.arr.gov.pl.
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Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni w I semestrze
Zakończenie I semestru skłania nas
zawsze do refleksji i podsumowań.
5 lutego 2014 r. w Zespole Szkół
w Sterdyni odbył się apel, na którym
podsumowano
pracę
szkoły
i osiągnięcia uczniów w I półroczu.
Dyrektor szkoły GraŜyna Binduła
omówiła sytuację dydaktyczno wychowawczą w poszczególnych
klasach, a następnie wręczyła Puchar
Przechodni Dyrektora Szkoły kl IV
szkoły podstawowej
i kl IIIb
gimnazjum za najwyŜsze średnie ocen
uzyskane przez te klasy.
Kilkoro uczniów otrzymało za
swoje wysokie wyniki w nauce
stypendia.
Kończąc swoje wystąpienie,
dyrektor wyraziła uznanie dla
uczniów, którzy angaŜowali się
w wiele konkursów przeprowadzanych
na terenie szkoły.
A oto jak wyglądają osiągnięcia
uczniów sterdyńskiej szkoły.

Matematyczne talenty
W Olimpiadzie Wiedzy
Archimedes Plus-Matematyka, która
odbyła się 8 listopada 2013 r wzięło
udział 24 uczniów Zespołu Szkół
w Sterdyni.
Konkurs ten jest konkursem
ogólnopolskim. Wyniki szkoła
otrzymała w styczniu. Ośmioro
uczniów sterdyńskiej szkoły zostało
laureatami tego konkursu. Jeden uczeń
został laureatem II stopnia, trzech
innych uczniów III stopnia. Otrzymali
oni nagrody rzeczowe.
RównieŜ w Szkolnym Konkursie
Historycznym „Powstanie styczniowe
na Podlasiu” uczniowie gimnazjum
wykazali się szczegółową wiedzą
historyczną, o czym świadczą wyniki:
I miejsce zdobyła Katarzyna
śelazowska - 95%, II miejsce zajęła
Izabela Sińczuk -93% i III miejsce –
Klaudia Mazurczak –90 %. Uczennice
otrzymały cenne nagrody: głośniki,
pendrive 16 Gb i plecak, ufundowane
przez dyrektora szkoły GraŜynę
Bindułę. Wszyscy uczniowie którzy
zajęli czołowe lokaty zostali

nagrodzeni.
Najlepsi przyrodnicy
Pierwszy semestr roku szkolnego
2013/2014 w Zespole Szkół
w Sterdyni zaowocował znaczącymi
sukcesami w dziedzinie biologii
i ekologii. MłodzieŜ szkolna zdobyła
czołowe miejsca w konkursach
przyrodniczych.
W Konkursie Biologicznym
organizowanym przez Kuratorium
Oświaty
w
Warszawie
i Mazowieckie
Samorządowe
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
uczennica klasy IIIb Natalia
Zawadzka zajęła II miejsce w etapie
rejonowym, który odbył się
w Siedlcach.
W Ogólnopolskim Mediteście
Izabela Sińczuk (kl. IIIb) zajęła VII
miejsce w kraju, Natalia Zawadzka
(kl. IIIb) zajęła X miejsce, a Dorota
Romańczuk (kl. IIB) miejsce XI.
W konkursie „Śliskie sprawy,
czyli pomagamy płazom” uczniowie
sterdyńskiego gimnazjum zajęli trzy
pierwsze miejsca: I miejsce – Natalia
Gajowniczek i Izabela Sińczuk, II
miejsce - Anna Rudaś i Milena
Sińczuk, III miejsce – Paulina
Hanusz, Katarzyna śelazowska
i Natalia śelazowska.
W konkursie „Ambasador płaziej
sprawy” ElŜbieta Stasiuk zajęła
I miejsce.
W
gronie
laureatów
„NadbuŜańskich spotkań z przyrodą”
znalazły się dwie uczennice: Anna
Rudaś i Milena Sińczuk. WyróŜnione
zostały
cztery
uczennice:
ElŜbietaStasiuk, KatarzynaWilk,
Natalia Gajownuczek i Izabela
Sińczuk. Uczennice otrzymały
nagrody rzeczowe – plecaki, lornetki,
namioty i ksiąŜki przyrodnicze.
Satysfakcjonujące jest to, Ŝe
uczniowie sterdyńskiej szkoły
osiągają
znaczące
sukcesy
w dziedzinie biologii oraz ekologii
i godnie promują szkołę.

Klasa IV - najlepsza klasa Szkoły
Podstawowej

Klasa IIIb
- najlepsza klasa Gimnazjum

Laureaci konkursu matematycznego
ze Szkoły Podstawowej

Laureaci konkursu matematycznego
ze Szkoły Podstawowej

Natalia Waszczuk
- II m. w Powiatowych Biegach Przełajowych
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Sport
W ciągu minionego I semestru
uczniowie Zespołu Szkół w Sterdyni
wzięli udział w wielu imprezach
sportowych zorganizowanych na hali
sportowej w Sterdyni, jak i poza nią.
Nasi uczniowie wywalczyli medale
w eliminacjach i imprezach na
szczeblu powiatowym. Dzieci
i młodzieŜ naszej szkoły wyjeŜdŜała
na
pływalnię
do
Sokołowa
Podlaskiego, gdzie doskonaliła
technikę pływania. W styczniu
byliśmy na lodowisku w Siedlcach.
Tam jedni uczyli się jeździć na
łyŜwach, a inni podnosili swoje
umiejętności łyŜwiarskie.

1. Powiatowe Indywidualne Biegi
gimnazja (V m. dziewczęta, V m.
chłopcy).
Przełajowe
(II m. Łukasz
Parzonka, II m. Natalia Waszczuk, 6. Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
IV m. Natalia Kraska).
Szkolnej w 5-piłkarskich szkoły
podstawowe (VI m. chłopcy).
2. Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
Szkolnej w mini piłce ręcznej 7. Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
szkoły podstawowe (I m.
Szkolnej w piłce noŜnej dziewczęta, awans do szczebla
gimnazja (IV m. dziewczęta, V m.
regionalnego, IV m. chłopcy).
chłopcy)
3.Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
Uczennice kl. II gimnazjum
Szkolnej w piłce ręczne gimnazja wzięły udział w dwóch turniejach
(II m. dziewczęta Gim., V m. siatkarskich
organizowanych
chłopcy).
w Zespole Szkół w Kosowie Lackim
4. Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy i Gimnazjum w Nurze.
Szkolnej w mini piłce koszykowej
Gratulujemy
wszystkim
szkoły podstawowe (V m. zawodnikom osiągniętych wyników
dziewczęta, IV m. chłopcy).
sportowych i Ŝyczymy następnych.
Z pośród najwaŜniejszych imprez, 5. Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy
Danuta Kur
w których uczestniczyli nasi
Szkolnej w piłce koszykowej
i
Mieczysław
Szymański
uczniowie naleŜy wymienić:

Podziękowania dla Świętego Mikołaja
Dziękujemy Tobie Mikołaju Święty,
śe choć jesteś w niebie tak bardzo zajęty ,
I czas Twój jest bardzo napięty,
Przyniosłeś do nas te wszystkie prezenty.

ChociaŜ Święty Mikołaj jest postacią historyczną
i obrosłą w liczne legendy, jeden fakt pozostaje
optymistyczny i niezmienny. To w imię Świętego
Mikołaja na świecie czyni się wiele dobra. Na jego
przykładzie dzieci uczą się, Ŝe naleŜy dzielić się z
W imieniu wszystkich osób zarówno
innymi i być dla drugiego człowieka darem. To
z naszej parafii jak i całej Gminy
cenny i pedagogiczny walor Świętego Mikołaja. I
Sterdyń
obdarowanych
przez
chociaŜ czasy się zmieniły, to
pragniemy złoŜyć bardzo serdeczne
Święty Mikołaj przychodzi, gdy
podziękowania za okazanie serca, za
czyni
się
dobro
drugiemu
wsparcie i pomoc. Szczególnie gorąco
człowiekowi,
gdy
kogoś
pragniemy podziękować za wielkie
bezinteresownie
obdarujemy.On
Ŝyje i
zaangaŜowanie w akcję mikołajkową:
jest
obecny
we
wszystkich
1. Katolickiemu Stowarzyszeniu
zwyczajach,
które
sprawiają
radość
MłodzieŜy w Sterdyni działającemu
dzieciom
i
osobom
dorosłym.JuŜ
pod kierunkiem Ks.Wodzisława
Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał
Szczepanika.
Świętego
Mikołaja „patronem daru
2. Szkolnemu Kołu Caritas działającemu przy
c
złowieka dla człowieka”- daru jaki
Zespole Szkół w Sterdyni pod kierunkiem
składamy
swoim
bliźnim, daru serca, pamięci i troski.
siostry Eweliny (siostra Krystyna Chmiel).
Jeszcze raz z całego serca dziękujemy za serce i dobro
3. Pracownikom ING Usługi Finansowe S.A.
jakim
obdarzyliście nas Państwo w tym roku.
4. Wszystkim prywatnym osobom zaangaŜowanym
Z okazji Nowego Roku chcemy Ŝyczyć Wszystkim
w akcję mikołajkową w gminie Sterdyń.
duŜo
uśmiechu, wielu sukcesów,wszelkiej pomyślności
5. Wszystkim sprzedawcom, którzy umoŜliwili
aby
ten
Nowy Rok przyniósł tylko wszystko to,
przeprowadzenie w swoich placówkach handlowych
co w Ŝyciu najpiękniejsze.
zbiórki artykułów do sporządzanych paczek.
Wszystkim
zaangaŜowanym
osobom
Wiesława Tymińska
w przeprowadzaną akcję mikołajkową bardzo serdecznie
dziękujemy. Państwa pomoc i okazane serce sprawiły,
Ŝe tegoroczne Święta BoŜego Narodzenia dla wielu
naszych mieszkańców stały się radosne, pełne ciepła
i miłości.
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REGULAMIN KONKURSU
„O Wawrzyn- najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko- ostrołęckiego”
I. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu jest
Jarosław Kalinowski Poseł do
Parlamentu
Europejskiego
i Krzysztof Borkowski Poseł na Sejm
RP oraz Metro Promotion Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Siedlcach.
2.Patronat honorowy konkursu objęli:
Stanisław Kalemba- Minister
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi
oraz Adam Struzik Marszałek
Województwa Mazowieckiego.
3.Konkurs zorganizowany jest dla
sołectw i sołtysów z subregionu
siedlecko-ostrołęckiego (powiat
garwoliński, siedlecki, łosicki,
miński, sokołowski, węgrowski,
makowski, wyszkowski, ostrowski
i ostrołęcki).
4.Konkurs zorganizowany jest
w dwóch kategoriach:
„Wawrzyn dla najaktywniejszego
sołtysa z subregionu siedleckoostrołęckiego”
„Wawrzyn dla najbardziej aktywnego
i bezpiecznego sołectwa z subregionu
siedlecko-ostrołęckiego”
5.W kaŜdej kategorii przewidziana
jest nagroda główna oraz co najmniej
dwa wyróŜnienia.
6.Oceną konkursu objęta jest
działalność sołtysa i sołectw w
okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2013 roku.
II. Cel konkursu
Celem konkursu jest wspieranie
i promowanie aktywnych sołtysów,
szczególnie zaangaŜowanych w pracę
dla lokalnych społeczności oraz
prezentacja dobrze zorganizowanych
i bezpiecznie
funkcjonujących
sołectw. III. Warunki uczestnictwa,
formularz zgłoszeniowy
1.Do konkursu mogą zostać
zgłoszone wszystkie osoby pełniące
funkcję sołtysa oraz wszystkie
sołectwa z terenu powiatów
wymienionych w pkt 3 I Postanowień
ogólnych Regulaminu.
2.Warunkiem udziału w konkursach
jest przesłanie lub osobiste
dostarczenie
organizatorowi
wypełnionego
formularza

zgłoszeniowego na adres: Biuro
Poselskie Jarosława Kalinowskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego
oraz Biuro Poselskie Krzysztofa
Borkowskiego Posła na Sejm RP, 08110 Siedlce ul. 3-go Maja 28/108 lub
e-mailem:krzysztof.w. borkowski@
gmail.com lub eurobiuro.siedlce@
kalinowski.pl , tel. fax. 25 644 34 13
3. Zgłoszenia do Konkursu moŜe
składać:
a) indywidualnie - sołtys, rada
sołecka;
b) Starosta, Burmistrz, Wójt;
c) Rada Powiatu i Rada Gminy- radni
tych organów – nie mniej niŜ 3 osoby;
d) Fundacje, Stowarzyszenia, Koła
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze
StraŜe PoŜarne działające na terenie
sołectwa- nie mniej niŜ 3 osoby;
e) mieszkańcy sołectw – nie mniej niŜ
3
osoby;
na
formularzach
stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do
Regulaminu.
4.Do formularzy zgłoszeniowych
(załącznik nr 1 i nr 2 Regulaminu)
mogą być dołączone materiały
dodatkowe w postaci np.: prezentacji
multimedialnej (max. 15 slajdów),
materiału filmowego (max. 5 minut),
materiał audio (max. 5 minut),
fotografii (max. 15 sztuk)
IV Ocena zgłoszeń
1.Przesłane zgłoszenia zostaną
ocenione przez Komisję Konkursową
powołaną przez Organizatorów, która
wyłoni po 3 najlepsze i najciekawsze
zgłoszenia z kaŜdej kategorii.
Podstawą oceny będą przesłane
formularze wraz z dodatkowymi
materiałami, o których mowa w pkt 6
III Warunki uczestnictwa, formularz
zgłoszeniowy. Suma uzyskanych
punktów zdecyduje o zwycięŜcach
i wyróŜnieniach danej kategorii.
2.Komisja Konkursowa ma prawo
sprawdzenia
przedstawionych
osiągnięć sołtysów i sołectw.
3.W skład Komisji Konkursowej
wchodzą przedstawiciele wskazani
przez Organizatorów, Sponsorów,
Partnerów i Patronów Medialnych.
4.W kategorii „Wawrzyn dla
najaktywniejszego
sołtysa

z subregionu
siedleckoostrołęckiego” oceniane będą:
staŜ sołtysa - jako wyznacznik jego
popularności i skuteczności – (0-20
pkt); inicjatywy społeczne sołtysa
w jego miejscowości i gminie – (0-20
pkt); aktywność sołtysa – działalność
wykraczająca poza obowiązki
wynikające z pełnienia funkcji
sołtysa, współpraca z innymi
organizacjami i samorządami – (0-20
pkt); działania na rzecz ochrony
środowiska
(związane
z bezpieczeństwem przeciwpowodzi
o-wym, przeciwpoŜarowym i innych
Ŝywiołów) – (0-20 pkt);
dalsze plany związane z działalnością
sołtysa – (0-20 pkt).
5.W kategorii „Wawrzyn dla
najbardziej
aktywnego
i bezpiecznego sołectwa z subregionu
siedlecko-ostrołęckiego” oceniane
będą:
działalność na rzecz ochrony
środowiska oraz zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców (czy
działa jednostka straŜy poŜarnej,
remonty straŜnic, zakup sprzętu
poŜarniczego),
eliminowania
zagroŜeń i wypadków w rolnictwie,
przestrzegania
przepisów
przeciwpoŜarowych na terenie
poszczególnych gospodarstw i całej
miejscowości – (0-20 pkt);
inwestycje na terenie sołectwa np.
wykorzystanie funduszu sołeckiego,
inicjatywy związane z odnową wsi
itp. – (0-20 pkt);
działalność sołectwa w innych
dziedzinach: np. organizacja imprez
kulturalnych, festynów, spotkań
z ciekawymi osobami, promocja
sołectwa np. posiadanie strony
internetowej itp.- (0-20 pkt.);
istnienie i aktywność stowarzyszeń
w sołectwie, współpraca z innymi
instytucjami – (0-20 pkt);
dalsze plany związane z działalnością
sołectwa – (0-20 pkt).
V. Terminarz konkursu
1.Przyjmowanie zgłoszeń: od 20
stycznia 2014 roku do 20 lutego 2014
roku. W przypadku nadania
zgłoszenia przez operatora usług
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pocztowych, liczy się data nadania.
Zgłoszenia, które nie zostaną złoŜone
lub nadane do tego terminu, nie będą
rozpatrywane.
2.Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród nastąpi w terminie
do 22 marca 2014.
3.Nagrodzeni i wyróŜnieni zostaną
powiadomieni indywidualnie przez
organizatorów.
4.Wyniki
Konkursu
zostaną
opublikowane
na
stronach
internetowych
organizatorów

i patronów medialnych.
VI. Nagrody
1.Przyznane zostaną 2 główne nagrody
oraz 4 wyróŜnienia z zastrzeŜeniem
pkt 6I Postanowień ogólnych
Regulaminu:
Wawrzyn dla Sołtysa w kategorii
„Wawrzyn dla najaktywniejszego
sołtysa z subregionu siedleckoostrołęckiego” oraz Wawrzyn dla
Sołectwa w kategorii „Wawrzyn dla
najbardziej aktywnego i bezpiecznego
sołectwa z subregionu siedlecko-

IV NADBUśAŃSKI BIEG NARCIARSKI
IV Powiatowe biegi narciarskie
odbyły się 3 lutego br. przy Zespole
Szkolno
Przedszkolnym
w Łazowie
Organizatorami byli: Szkoła
Podstawowa
w
Łazowie
oraz Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Sokołowie Podlaskim.
Inicjatorem biegów na terenie
gminy jest od kilku lat nauczyciel
wf SP w Łazowie - Henryk Piwko.
W ramach tego biegu rozegrane
zostały Szkolne Igrzyska MłodzieŜy
Szkolnej w kategoriach: Gimnazja,
Szkoły Podstawowe klasy V-VI,
klasy IV i młodsze.
W zawodach udział wzięli
uczniowie z Gimnazjum w Sterdyni
oraz Gimnazjum Nr 1 z Sokołowa
Podlaskiego, Szkoły Podstawowej
w Sterdyni, Szkoły Podstawowej
w Łazowie i Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Nr 4 w Sokołowie Podl.
Medale dla uczestników biegu
wręczył Wójt Gminy Sterdyń –
Czesław Marian Zalewski.
Klasyfikacja indywidualna
przedstawia się następująco:
SZKOŁY PODSTAWOWE
Klasy IV i młodsze
Dziewczęta
1.Kobryń Julia SP Łazów 4,18
2.Bień Małgorzata SP Łazów 4,37
3.Patejko Dominika SP Łazów 5,05
Chłopcy
1.Piwko Piotr SP Łazów 3,35
2.Woźniak Jakub SP1 Sokołów 4,59
3.Kozaczuk
Krzysztof
SP4
Sokołów 5,02

ostrołęckiego”
2.Cztery równorzędne wyróŜnienia
po 2 w poszczególnych kategoriach.
3.Nagrodami będą: wycieczka do
Parlamentu
Europejskiego
w Brukseli, nagrody rzeczowe,
nagrody pienięŜne.
4.Wśród zgłaszających wylosowane
zostaną równieŜ nagrody rzeczowe.
5.Organizatorzy,
Partnerzy,
Sponsorzy, Patroni konkursu
zastrzegają sobie prawo do
przyznania wyróŜnień specjalnych.

1

Klasy V - VI
Dziewczęta (foto 1)
1.Ignaciuk Wiktoria SP Łazów 3,45
2.Jarząbek Marta SP Łazów 3,48
3.Obzejta Milena SP1 Sokołów 4,42
Chłopcy (foto 2)
1.Piwko Mateusz SP Łazów 1,51
2.Kuć Adrian SP Łazów 2,43
3.Boruta Michał SP Łazów 2,49

2

Gimnazja
Narciarstwo biegowe
Dziewczęta (foto 3)
1.Równa Katarzyna PG Sterdyń 2,32
2.Kwiatkowska Olga PG Sterdyń
2,40
3.Kwiatkowska Justyna PG Sterdyń
2,45
Chłopcy (foto 4)
1.Rokita Hubert PG Sterdyń 2,12
2.Parzonka Łukasz PG Sterdyń 2,15
3.Tymiński Grzegorz PG Sterdyń
2,20
Na zakończenia Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w
Łazowie
zorganizował dla uczestników
biegów ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
Mieczysław Szymański

3

4
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PODZIĘKOWANIE

INFORMACJA

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel
Doliny Bugu, ogłasza konkurs "Kulinarny Ziołowy
Przysmak", który zostanie rozstrzygnięty podczas
imprezy promocyjnej "V NadbuŜańskie Ziołowe
Ufamy, Ŝe okazane naszym mieszkańcom dobro powróci Spotkania" w dniu 22.06.2014r., w Ziołowym Zakątku
w Korycinach, gm. Grodzisk.
do Państwa w zwielokrotnionej formie.
Celem konkursu jest:
Kierownik i Pracownicy
Pracownikom ING Usługi Finansowe S.A.
składamy bardzo serdeczne podziękowania za
przekazane paczki świąteczne
dla potrzebujących rodzin z terenu Gminy Sterdyń.

Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sterdyni

UWAGA
Zgodnie z Rozporządzeniem nr. 6/2013 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. kaŜda osoba
posiadającauŜytki rolne w obrębach ewidencyjnych:
142909_2.0003 Dzięcioły BliŜsze
142909_2.0017 Paderewek
142909_2.0009 Kolonia Paderewek
142909_2.0018 Paulinów
142909_2.0010 Kuczaby
142909_2.0019 Seroczyn
142909_2.0011 Lebiedzie
142909_2.0020 Seroczyn Kolonia
142909_2.0012Łazów
142909_2.0021 Sewerynówka
142909_2.0013 Łazówek
142909_2.0025 Sterdyń Poduchowna
142909_2.0015 Nowe Mursy
142909_2.0027 Szwejki
jest objęta specjalnym programem działań mającym na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych
dla obszaru szczególnie naraŜonego (OSN) Bug od
Tocznej do Broku.
Kontrola rolniczych źródeł zanieczyszczenia
i wypełniania obowiązków przez prowadzących
działalność rolniczą na OSN realizowane jest przez
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
oraz ARiMR w ramach kontroli przestrzegania
wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance).
Rolników, posiadaczy działek rolnych, którzy
ubiegają się o dopłaty bezpośrednie, gospodarujących
na obszarach szczególnie naraŜonych (OSN)
obowiązuje:
• UDZIAŁ
W
SZKOLENIACH
ORGANIZOWANYCH
PRZEZ
OŚRODEK
DORADZTWA
ROLNICZEGO

- Wyłonienie najbardziej atrakcyjnej potrawy w trzech
kategoriach: I kategoria zupa; II kategoria przekąski,
danie główne; III kategoria napoje, desery.
- Potrawy muszą nawiązywać do podlaskich regionalnych
tradycji kulinarnych.
- Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców
bogactwa i róŜnorodności lokalnych tradycji
kulinarnych.
- Prezentacja dokonań organizacji działających
w środowisku wiejskim.
Aby wziąć udział w konkursie naleŜy do 31 marca
2014 r. przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel
Doliny Bugu”, ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312
Drohiczyn.
Karta zgłoszeniowa i regulamin zamieszczone są na
stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

INFORMACJA
W dniach od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 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 lub ich kopiami stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
Wysokość limitu ustalona w 2014 r. wynosi:
81,70 zł x ilość ha uŜytków rolnych
Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany w terminie
od 01.04.2014 r. do 30.04.2014 r. przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką
w kasie urzędu.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3 tut. urzędu
w godzinach pracy tj. od 8 – do 16.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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