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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

Panu Kazimierzowi Pawluczakowi
- Radnemu Gminy Sterdyń,
Pani Beacie Deniziak
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani BoŜenie Turczyn
- Pracownikowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Łazowie,
Pani Krysytynie Steć
- Sołtysowi miejscowości Lebiedzie,

Pani BoŜenie Jenda
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Krystynie Nizińskiej
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Izabeli Tomczuk
- Sołtysowi miejscowości Szwejki,

Panu Bogdanowi Borucie
- Radnemu Gminy Sterdyń,
Pani Marii Boguckiej
- Skarbnikowi Gminy Sterdyń,
Pani Lidii Wereda
- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Sterdyni,
Pani GraŜynie Krysiak
- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,
Pani GraŜynie Saczuk
- Pracownikowi Urzędu  Gminy w Sterdyni,
Pani GraŜynie Wrzosek
- Sołtysowi miejscowości Dzięcioły BliŜsze,
Pani GraŜynie Romańczuk
- Sołtysowi miejscowości Nowe Mursy,
Pani GraŜynie Binduła
- Dyrektorowi  Zespołu Szkół w Sterdyni
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach   2 lutego - 11 kwietnia
2012 roku.
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Pani Marianna Wrzosek
Zdjęcie wykonane w 2006 roku.
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W dniu 7 lutego 2012 r. o godz.
9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Sterdyni odbyła się XII
Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wynosiła 87,6%.

Po rozpoczęciu obrad Pani
Marlena Stańczyk – Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w
Sterdyni wręczyła zaświadczenie o
wyborze nowego radnego Pana
Przemysława Byczuka, który objął
mandat w wyborach uzupełniających
do Rady Gminy Sterdyń w okręgu Nr
6, które odbyły się w dniu 15 stycznia
2012 r.

Nowo wybrany radny złoŜył
ślubowanie wypowiadając
następujące słowa roty: 

"Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców,
ślubuję. Tak mi dopomóŜ Bóg".

Pan Adam Góral –
Przewodniczący Rady Gminy złoŜył
serdeczne gratulacje nowo
wybranemu radnemu. śyczył mu
owocnej i dobrej współpracy z całą
Radą Gminy, Wójtem
i pracownikami Urzędu Gminy.

W obradach sesji uczestniczył Pan
Ryszard Przybylski – Dyrektora ds.
lecznictwa, który objął stanowisko
Zastępcy Dyrektora SPZOZ
w Sokołowie Podlaskim. W swoim
wystąpieniu poruszył problem
zaostrzeń NFZ w stosunku do tych
placówek rehabilitacyjnych, które
znajdują się na piętrach i są przez to
mniej dostępne dla pacjentów.

Dotyczy to równieŜ Ośrodka
Zdrowia w Sterdyni.

Poinformował wszystkich
obecnych na obradach sesji, Ŝe będzie
czynił starania, aby  gabinet
rehabilitacyjny pracował nadal. 

Wójt Gminy zadeklarował pomoc
w dostosowaniu gabinetu
rehabilitacyjnego, według wskazań
SPZOZ, do potrzeb NFZ.

Rada Gminy na sesji podjęła
następujące uchwały:

- w sprawie zbycia nieruchomości
stanowiących mienie Gminy
Sterdyń na rzecz uŜytkownika
wieczystego.

Rada Gminy wyraziła zgodę na
zbycie prawa własności
nieruchomości gruntowej o łącznej
powierzchni 0,43 ha na rzecz
uŜytkownika wieczystego Pana
Tadeusza Kraski. 

- w sprawie wyraŜenia zgody na
wyodrębnienie w budŜecie gminy
środków stanowiących fundusz
sołecki.

Rada Gminy wyraziła zgodę na
wyodrębnienie w budŜecie gminy na
rok 2013 środków stanowiących
fundusz sołecki.

- zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy
w Sterdyni.

W związku z wyborem Pana
Przemysława Byczuka w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy
przeprowadzonych w dniu 15 stycznia
2012 r. Rada Gminy Sterdyń
dokonała włączenia nowo wybranego
radnego do składu Komisji Rolnictwa
i Gospodarki śywnościowej.

- w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia o nazwie Związek
Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej.

- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2012 – 2020.

- w sprawie zmian w budŜecie gminy
Sterdyń na 2012 rok.

W planie dochodów dokonuje się
następujących zmian:

Zwiększa się plan z tytułu:

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
- dochodów z budŜetu UE na zadanie

wykonane w latach wcześniejszych
pn. „Świetlica wiejska rozwija,
aktywizuje, kształci i promuje –
remont, wyposaŜenie świetlicy
wraz zagospodarowaniem terenu
w Łazówku”- 141.875 zł.

W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:

W dziale 600 – wprowadza się do
planu zadanie „Przebudowa drogi
gminnej z miejscowości Zaleś w
kierunku Łomnej” zabezpieczając
kwotę 80.000 zł. poprzez
zmniejszenie wydatków na zadania
bieŜące związane z utrzymaniem
dróg.

W dziale 750- zabezpieczenie
planu na zadanie
„Termomodernizacja budynku
Urzędu Gminy w Sterdyni” – kwota
70.000,00 zł. Poza tym przeznacza się
kwotę 26.511 zł na remont
i malowanie dachu budynku UG.

W dziale 900 - zabezpieczenie
planu na zadanie „Kącik przyrodniczo
– dydaktyczny w Kamieńczyku” –
26.800 zł.

Dział 921 - zabezpieczenie planu
na zadanie „Remont wewnętrzny
budynku GOKIS w Sterdyni”-
wartość zadania 394.771,08 zł.,
z czego:

- dotacja  celowa dla GOKIS 150.000
zł. z budŜetu gminy,( w tym;
zwiększenie dotacji celowej o
100.000 zł, a 50.000 zł. ze
zmniejszenia dotacji podmiotowej
dla GOKIS) , 

- środki własne GOKiS 1.206,08 zł.,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
243.565 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o
141.875 zł., wydatki zwiększa się o
222.817 zł. Źródłem pokrycia
niedoboru w kwocie 80.942 zł jest
zwiększenie przychodów z tytułu
wolnych środków z rozliczeń lat
ubiegłych w wysokości 49.000 zł.
oraz kredytów w kwocie 31.942  zł.

Michał Krysiak
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Kolejny Wójt Roku wybrany

W dniu 18 lutego 2012 w Warszawie na uroczystej
gali konkursu “Wójt Roku 2011” Czesław Marian
Zalewski –  „Wójt Roku 2010” złoŜył serdeczne
gratulacje i przekazał pamiątkową statuetkę kolejnemu
laureatowi konkursu. W jedenastej edycji konkursu
zwycięŜył wójt gminy Pałecznica (woj. małopolskie) –
Pan Marcin Gaweł. 

Konkurs na Wójta Roku od jedenastu lat cieszy się
duŜym zainteresowaniem środowisk samorządowych
oraz widzów Telewizji Polskiej. SłuŜy promowaniu
ludzi, którzy przyczyniają się do rozwoju polskich wsi i
małych miejscowości.

Kandydatów do tytułu najlepszego wójta zgłaszali
mieszkańcy gmin, organizacje i instytucje. Sylwetki
finalistów prezentowane były na antenie TVP 1.

Konkurs jest objęty honorowym patronatem
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Współpatronem
jest minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. 

Konkurs ma duŜe znaczenie, gdyŜ juŜ sama obecność
w gronie finalistów jest ogromnym sukcesem
samorządowym – w Polsce jest 1576 wójtów.

Anna Kowalska

Gmina Sterdyń pozyskała kolejne pieniądze unijne 
na realizację zadań inwestycyjnych

Pod koniec grudnia 2011r w imieniu Gminy
Sterdyń, Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem Gminy
podpisali pięć umów o przyznanie pomocy ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wnioski były złoŜone w
listopadzie 2010r ( termin składania wniosków był do
końca listopada). Decyzja o wprowadzeniu zadań do
realizacji została podjęta przez poprzedni skład Rady
Gminy. 

Po rocznym rozpatrywaniu wniosków, pieniądze
zostały przyznane na realizację następujących zadań:

1. Remont świetlicy wiejskiej w Paderewku oraz zakup
wyposaŜenia.

2. Remont świetlicy wiejskiej w Dzięciołach Dalszych
oraz zakup wyposaŜenia.

3. Teren rekreacyjno – sportowy elementem integracji
mieszkańców sołectwa Stare Mursy.

4. Świetlica wiejska aktywizuje, kształci i promuje –

remont wyposaŜenie świetlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu w Łazówku” 

5. Śladami historii Seroczyna

Zadania dotyczące remontów świetlic w Dzięciołach
Dalszych i Paderewku oraz terenu w Mursach realizowane
będzie w 2012 r. Remont świetlicy i zagospodarowanie
terenu w Łazówku zostało wykonane w 2011 r., natomiast
realizacja rzeczowa zadania w Seroczynie nastąpi w 2013 r.
Do wszystkich tych projektów dofinansowanie wynosi 75%
kosztów kwalifikowanych (wartości netto).

Nie rozpatrzony jest jeszcze wnioski złoŜony przez
Gminę Sterdyń w 2011 r. dotyczący przebudowy ciągów
pieszych na skwerach w Sterdyni.

Urszula Woźniak
Marlena Stańczyk
Paweł Pędzich

MAMMOGRAFIA W STERDYNI

W dniu 28 lutego 2012 r. na placu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni w mammobusie moŜna
było skorzystać z bezpłatnych badań
mammograficznych w ramach
programu finansowanego przez NFZ.
Program skierowany był do kobiet
w wieku od 50 do 69 lat a wykonany
przez Firmę FADO Centrum Usług
Medycznych z Gdyni.

Mammografia to najbardziej
skuteczna metoda w wykrywaniu

wczesnych objawów raka piersi.
Właśnie u kobiet w wieku od 50 do
69 lat obserwowalny jest wzrost
zachorowań na nowotwór złośliwy,
jakim jest rak piersi. Lekarze
zaznaczają, Ŝe wczesne jego
wykrycie gwarantuje niemal 100%
pewność na wyleczenie choroby,
dlatego warto się badać.

Bardzo cieszy, Ŝe z moŜliwości
badania skorzystało ponad 90 kobiet.

Renata Piwko
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Od 15 marca ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie
dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności

Od 15 marca do 15 maja br.
moŜna będzie składać wnioski o
przyznanie pomocy w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego
za 2012 r., pomocy finansowej
z tytułu wspierania gospodarowania
na obszarach górskich i  innych
obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(płatność ONW) oraz o przyznanie
płatności z "Programu
rolnośrodowiskowego" w ramach
PROW 2007-2013.

W 2012 roku na jednym
formularzu wniosku, rolnicy mogą
ubiegać się o następujące rodzaje
płatności, w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego:

1. Jednolitą płatność obszarową
(JPO); 

2. Uzupełniające płatności obszarowe
(UPO):

- do grupy upraw podstawowych,

- do powierzchni uprawy chmielu
niezwiązanej z produkcją,

- do powierzchni upraw roślin
przeznaczonych na paszę
uprawianych na trwałych
uŜytkach zielonych (płatności
zwierzęce);

3. Płatności uzupełniające:

- dla producentów surowca
tytoniowego - płatność niezwiązana
do tytoniu,

- w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego - płatność
niezwiązana do skrobi;

4. Specjalną płatność obszarową do
powierzchni upraw roślin
strączkowych i motylkowatych
drobnonasiennych;

5. Wsparcie specjalne - płatność do
krów;

6. Wsparcie specjalne - płatność do
owiec;

7. Wsparcie specjalne do surowca
tytoniowego - płatność do tytoniu;

8. Płatność cukrową;

9. Oddzielną płatność z tytułu

owoców i warzyw (płatność do
pomidorów);

10.Oddzielną płatności z tytułu
owoców miękkich.

Ponadto, na tym samym formularzu
wniosku, rolnicy mogą takŜe ubiegać
się o:

• pomoc finansową z tytułu
wspierania gospodarowania na
obszarach górskich i innych
obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania
(ONW);

• płatność rolnośrodowiskową
(PROW 2007-2013). 

Rolnicy, którzy chcą skorzystać ze
wsparcia z "Programu
rolnośrodowiskowego" muszą
przedstawić "Plan działalności
rolnośrodowiskowej", przygotowany
przez uprawnionego do tego doradcę
i muszą zobowiązać się do
wypełniania przez 5 lat, liczonych od
dnia 15 marca roku, w którym został
złoŜony pierwszy wniosek o
przyznanie płatności, warunków
określonych w planie działalności
rolnośrodowiskowej, a takŜe do
przestrzegania podstawowych
wymagań dotyczących produkcji
rolniczej na obszarze całego
gospodarstwa oraz wymagań
wynikających z poszczególnych
pakietów.

Od połowy stycznia ARiMR
wysyła sukcesywnie rolnikom tzw.

spersonalizowane wnioski o wsparcie
bezpośrednie wraz z materiałami
graficznymi i instrukcją wypełnienia
wniosku. Wnioski są wstępnie
wypełnione w zakresie
deklarowanych, w roku 2011, działek
ewidencyjnych oraz działek rolnych.
W przypadku, gdy rolnik obok
ubiegania się o dopłaty bezpośrednie
i ONW stara się  równieŜ o płatności
rolnośrodowiskowe, to do wniosku o
te dopłaty, musi wypełnić i dołączyć,
stanowiącą integralną część wniosku
Deklarację pakietów
rolnośrodowiskowych PROW 2007-
2013.

Wniosek o przyznanie płatności na
rok 2012 moŜe zostać złoŜony za
pomocą formularza umieszczonego
na stronie internetowej ARiMR po
nadaniu wnioskodawcy loginu i kodu
dostępu do systemu
teleinformatycznego ARiMR. 

Wniosek o nadanie loginu i kodu
dostępu musi zostać złoŜony do
kierownika biura powiatowego
Agencji, właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę
wnioskodawcy, za pośrednictwem
polskiej placówki pocztowej
operatora publicznego albo
bezpośrednio w biurze powiatowym.
Wzór wniosku jest dostępny na
stronie internetowej ARiMR.

Opr. 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 do dnia 31 marca
2012 roku 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… 
    Drodzy Rodzice

Witam w radosny i z tęsknotą
wyczekiwany czas pierwszych
porywów wiosennego wiatru…

Właśnie, wiosna idzie, a wraz
z nią wyjazdy na róŜnorodne szkolne
wycieczki. Powspominajmy przez
chwilę. CzyŜ nie pamiętamy,
ile radosnych emocji dostarczały nam
nasze pierwsze wyjazdy z klasą
najpierw do stolicy, a potem
w odleglejsze strony Polski? Pałac
Kultury z bliska ( „ Chłopaki, większy
od kościoła!”), pawie w Łazienkach,
lotnisko, moŜe pierwszy prawdziwy
spektakl teatralny? (Sama do dziś
pamiętam, Ŝe w teatrze moja Pani od
polskiego miała połyskującą czerwoną
bluzkę i duŜe złote kolczyki. Byliśmy
na „Zemście”, a Papkina grał sam
Wiesław Gołas- niezapomniany,
niedościgniony! ) Ach, łza się w oku
kręci…

Takie wspomnienia i wraŜenia
pozostają w pamięci na zawsze. Stąd
nasza prośba, Drodzy Rodzice –
starajcie się jak najczęściej wysyłać
Wasze dzieci na szkolne wycieczki. Są

one przez nas przemyślane i celowe.
Wiemy, jakiej wiedzy chcemy
dostarczyć naszym uczniom, co im
pokazać, jakie umiejętności wyrabiać
lub doskonalić.

MoŜe komuś wydawać się, Ŝe to
samo moŜna zobaczyć w telewizji lub
przez internet. Nic bardziej błędnego!
Wszystko, co oglądamy na Ŝywo,
dostarcza nam zupełnie innych
wraŜeń. Na szkolnej wycieczce
dziecko poznaje świat, ale teŜ bardzo
intensywnie przeŜywa swoje
kontakty z rówieśnikami, uczestniczy
w Ŝyciu grupy, co przeniesie się na
dobre relacje juŜ w murach szkoły.
Wzmacniają się więzi, tworzą
szkolne przyjaźnie.

Na wycieczkach dziecko uczy
się samodzielności, sprawdza się.
Musi zadbać o odpowiedni do
pogody strój, zaspokoić głód,
korzystając z prowiantu
przygotowanego przez mamę.
Gospodaruje kieszonkowym –
pieniąŜki wydaje według własnego
uznania, ale musi zadbać, Ŝeby ich

wystarczyło na całą wycieczkę. To
taka mała lekcja ekonomii… Jeśli na
pierwszej wycieczce „kasa” skończy
się za szybko, następnym razem
wycieczkowicz będzie lepiej nią
gospodarował.

I jeszcze jedna rzecz – nie
moŜna pominąć faktu, Ŝe podczas
wyjazdów dziecko uczy się takŜe
funkcjonować we współczesnym
świecie. PrzecieŜ trzeba umieć
znaleźć się i w galerii,
i w restauracji, i w teatrze
i w …toalecie.

Drodzy Rodzice, swoją krótką
wypowiedzią pragnę Was skłonić do
refleksji nad wyjazdami Waszych
dzieci. Korzyści jest na pewno wiele,
więc gdy przyjdzie czas, wysyłajcie
swoje pociechy na wyjazdy
zaproponowane przez szkołę.
Naprawdę warto.

Z nauczycielskim wiosennym
pozdrowieniem

Teresa Styś 

GMINA STERDYŃ LIDEREM REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

22 lutego br. odbyło się uroczyste
podsumowanie rankingu LIDER RPO
WM zorganizowane przez
Mazowiecką Jednostkę WdraŜania
Programów Unijnych. Do siedziby
MJWPU przybyli przedstawiciele
mazowieckich samorządów. Podczas
spotkania, Dyrekcja MJWPU osobiście
pogratulowała mazowieckim
samorządom  skuteczności w
pozyskiwaniu środków unijnych i
czołowych pozycji w rankingu JST,
ogłoszonym przez Jednostkę z końcem
stycznia br.

RPO WM jest największym
programem regionalnym w skali kraju i
regionu Europy Wschodniej. Jest
jednym z 16 programów regionalnych,
zarazem głównym instrumentem
realizacji polityki rozwoju regionu

w latach 2007-2013.
Najaktywniejsze i najsku-

teczniejsze samorządy
w pozyskiwaniu środków z EFRR
otrzymały specjalne wyróŜnienia. To
uznanie i podziękowanie za
dotychczasowy trud i włoŜoną energię
w działania na rzecz rozwoju
Mazowsza.

Gmina Sterdyń zajęła drugie
miejsce wśród gmin w województwie
mazowieckim, w kategorii „liczba
projektów zatwierdzonych do
dofinansowania w latach 2007 –
2013”.

Statuetkę „Lidera RPO WM”
odebrał Czesław Marian Zalewski –
Wójt Gminy Sterdyń.

Anna Kowalska
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CENTRUM INFORMACJI 
I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZWIĄZKU MŁODZIEśY

WIEJSKIEJ W STERDYNI serdecznie zaprasza do swojego biura!

Biuro powstało w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju
organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich”, który jest współfinasowany przez Unię ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieści się w Sterdyni przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 (budynek
Urzędu Gminy), pokój nr 9. Jesteśmy takŜe dostępni pod numerem telefonu 25 787 05 35. W biurze moŜna bezpłatnie
skorzystać z następujących urządzeń: fax, xero, drukarka, skaner, komputer, internet. 

W miesiącu marcu organizowane będę bezpłatne dyŜury ekspercie z zakresu finansów i promocji. Tematyki
przedstawiają się następująco:

z zakresu finansów

- doradztwo dot. podstaw rachunkowości
organizacji pozarządowych; 

- porady dotyczące ogólnych zasad
rozliczania pozyskanych dotacji; 

- wsparcie dotyczące aspektów
finansowych funkcjonowania
organizacji pozarządowych; 

- koordynowanie działań i prowadzenie
konsultacji przy pozyskiwaniu
funduszy krajowych oraz europejskich
przeznaczonych na realizację zadań
statutowych organizacji
pozarządowych;

- koordynowanie działań i prowadzenie
konsultacji w zakresie
przygotowywania wniosków o
dofinansowanie projektów ze środków
europejskich i krajowych;

- wsparcie doradcze w zakresie
oszacowania moŜliwości oraz
kierunków pozyskiwania środków ze
źródeł zewnętrznych;

- wsparcie doradcze i prowadzenie
konsultacji w zakresie realizacji
sprawozdawczości dotyczącej realizacji
projektów;

- doradztwo w
poszukiwaniu źródeł
finansowania projektów
o r g a n i z a c j i
pozarządowych (środki
krajowe, środki unijne,
programy Unii
Europejskiej i inne); 

- konsultacje załoŜeń
projektowych (cele,
działania, rezultaty,
harmonogram, budŜet); 

- doradztwo finansowe z
zakresu sporządzania
list płac.

z zakresu promocji

- udzielanie wsparcia przy tworzeniu wizerunku organizacji
pozarządowych (dobór narzędzi marketingowych, kanałów promocji,
itp.);

- doradztwo w zakresie zasad współpracy organizacji pozarządowej z
mediami;

- doradztwo i wsparcie w działaniach dotyczących promocji projektu;

- pomoc w tworzeniu materiałów prasowych;

- pomoc w marketingu internetowym oraz w sztuce prezentacji organizacji
pozarządowej; 

- pomoc w docieraniu do lokalnych gazet oraz innych źródeł informacji w
celu zamieszczania bezpłatnych informacji, artykułów, itp.;

- wsparcie doradcze w zakresie organizowania komunikacji wewnętrznej
NGO;

- pomoc w sporządzaniu artykułów informacyjnych, reklam i kampanii
promocyjnych;

- wsparcie w procesie budowy pozytywnego wizerunku w środowisku
lokalnym; 

- doradztwo w zakresie zasad udzielania wywiadów;

- pomoc w opracowaniu i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej
i zewnętrznej;

- zasady tworzenia materiałów promocyjnych (kwestie techniczne);

- wsparcie i doradztwo omawiające skuteczne sposoby promocji
produktów regionalnych.

- podstawy prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji;

        Patrycja Wojewódzka - Doradca ds. NGO
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WYBRANE WŁADZE STOWARZYSZENIA
„LEPSZE JUTRO GMINY STERDYŃ”

Dnia 20 lutego 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Sterdyń odbyło się pierwsze Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia „Lepsze Jutro Gminy
Sterdyń”.

Walne zebranie dokonało wyboru Zarządu w składzie: 

• Marianna Jadwiga Kobylińska

• Anna Kowalska 

• Urszula Turos 

• Stanisława Maciak 

• Wiesława Anna Tymińska 

• Małgorzata Kobryń 

• Patrycja Wojewódzka 

Komisji Rewizyjnej w składzie:

• Małgorzata Romańczuk 

• Mirosława Klukowska 

• Renata Piwko 

• Halina Pawluczak 

• Bogumiła Ambroziak 
Ustalono składkę członkowską w wysokości 20 zł.

rocznie oraz tryb i sposób jej opłacania. 

Odbyły się pierwsze posiedzenia Zarządu i Komisji
Rewizyjnej. Zarząd funkcję prezesa powierzył Mariannie
Jadwidze Kobylińskiej, wiceprezesa Annie Kowalskiej,
sekretarza Stanisławie Maciak, skarbnika Urszuli Turos.

Komisja Rewizyjna funkcje przewodniczącego
komisji powierzyła Małgorzacie Romańczuk, zastępcy
przewodniczącego Mirosławie Klukowskiej, sekretarza
Renacie Piwko.

Czynny udział w przygotowaniu Walnego Zebrania
Członków stowarzyszenia wzięło Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku
MłodzieŜy Wiejskiej w Sterdyni. Centrum powstało
w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe
wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji
pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko –
wiejskich”, który jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Inicjatorem projektu jest Związek
MłodzieŜy Wiejskiej. 

Patrycja Wojewódzka
Doradca ds. NGO
CIiWOP Sterdyń

KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji 
i terenów przyleglych do dróg

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005
r., Nr 236,   poz.2008 z poźn.zm.).

Zwracam się z prośbą o utrzymanie czystości chodników,
jezdni (do połowy jej szerokości) oraz rowów przy drogach.

Apeluję o dbałość, o ład i porządek na posesjach. Odpady
komunalne i gospodarcze oraz nieczystości ciekłe naleŜy
usuwać według określonego prawa i przyjętego przez Radę
Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy”- zgodnie z zawartą umową z przedsiębiorcą
mającym pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności.
Zwracam takŜe  uwagę na konieczność właściwego
korzystania z dróg gminnych o nawierzchni Ŝwirowej.
Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza w okresie wiosennym oraz
po długich opadach deszczu są niszczone cięŜkim sprzętem.
W wielu miejscach widoczne jest wyorywanie  dróg przy
polach. Prace prowadzone przez Gminę  na drogach nie
nadąŜają za degradacją dróg w duŜym stopniu powodowaną
niefrasobliwością a często bezmyślnością.
Zadbajmy o wspólne dobro – o czystość w lasach i terenach
przyległych do dróg. Pamiętajmy o zakazie wypalania traw,
które bardzo niszczy środowisko naturalne i stwarza
niebezpieczeństwo poŜarowe.

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni

zaprasza na

VIII  Integracyjny 
Festiwal Piosenki Religijnej 

„ Śpiewajmy Panu” – Podlasie
2012

22 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00

W programie:

• Otwarcie wystaw: „Maria Skłodowska –
Curie KOBIETA, MATKA,
NAUKOWIEC”,
„Kwiaty” – autorstwa malarki Ireny
Filipczuk,
„Postać w pejzaŜu” – autorstwa malarza
Adama Borowego,

• Konkurs Piosenki Religijnej

• Zabawy i konkursy dla uczestników
festiwalu

• Biesiadowanie integracyjne
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Zmarła najstarsza mieszkanka Gminy Sterdyń
W dniu 14 marca 2012 r. zmarła Pani Marianna

Wrzosek, najstarsza mieszkanka Gminy Sterdyń.
Urodziła się 20.11.1906 roku w Rytelach Wszołkach.
Mieszkała w miejscowości Kolonia Seroczyn. Miała 106
lat.

Pani Marianna zawsze była optymistycznie
nastawiona do świata. Bardzo lubiła czytać. Pomimo
słabego wzroku czytała z pomocą specjalnej,
podświetlanej lupy. Często słuchała radia, aby wiedzieć,
co się dzieje w kraju i na świecie.

Pytana o receptę na długowieczność mówiła, Ŝe
sprawiła to przychylność siły wyŜszej w połączeniu ze
znakomitą opieką. Pani Marianna była wdzięczna Bogu,
nie tylko za Ŝycie, ale i sprawność umysłową, jaką
posiadała w tak sędziwym wieku.

Anna Kowalska

Z wielkim Ŝalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

najstarszej mieszkanki Gminy Sterdyń

Pani Marianny Wrzosek

zam. Seroczyn Kolonia

Zmarła w wieku 106 lat

Rodzinie i bliskim 
szczere wyrazy współczucia składają

Radni Gminy Sterdyń
Wójt Gminy Sterdyń

Pracownicy Urzędu Gminy

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Sterdyń 
I. Ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń

  II. Ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących własnością Gminy
Sterdyń

Przetarg odbędzie się dnia 2 kwietnia 2012 r. o
godzinie 1300 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń, ul.
Kościuszki 6. Przystępujący do przetargu winni wpłacić
wadium w gotówce na konto PBS Sokołów Podlaski

o/Sterdyń Nr 11922100000020071620000040 w terminie
do dnia 28 marca 2012 r. Za datę wpłacenia wadium uwaŜa
się wpływ wymaganej kwoty na w/w rachunek. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się
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na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium
pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po
zamknięciu przetargu, jednak nie później niŜ w ciągu
trzech dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1 % ceny
wywoławczej.

Nabywca nieruchomości winien dokonać wpłaty
ceny przetargowej w ciągu jednego miesiąca od dnia
przetargu na konto Nr 45922100000020071620000010
w PBS Sokołów Podlaski o/Sterdyń. 

Do ceny nieruchomości określonej w wyniku
przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są
przedstawić Komisji  Przetargowej następujące
dokumenty :
1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający toŜsamość

(dowód osobisty lub paszport),
2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜsamość

i pisemne pełnomocnictwo,
3) reprezentanci osoby prawnej – dokument

potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do
reprezentowania danej osoby prawnej.

Pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy
notarialnej dokonuje nabywca.

JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
notarialnej – Wójt Gminy moŜe odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przedmiot przetargu moŜna oglądać po
wcześniejszym uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Sterdyń –
pokój nr 5, tel. ( 25) 787 00 04.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr 5.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl w zakładce BIP.

Wójt Gminy Sterdyń moŜe odwołać przetarg
z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem
o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Sterdyń
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń

I. Nieruchomość oznaczona jako działka nr ew. 262 o
łącznej powierzchni 0,84 hapołoŜona w centralnej
części  miejscowości Paderewek, zabudowana
budynkiem szkoły (o powierzchni zabudowy 441 m2,
powierzchni uŜytkowej 445,1 m2  i budynkiem
gospodarczym (o powierzchni zabudowy 88 m2). 
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Sokołowie
Podlaskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Nr SI1P /00041597/8.
Nieruchomość  połoŜona jest  przy głównej drodze wsi,
kategorii  powiatowej, o nawierzchni utwardzonej
asfaltowej, charakteryzującej się średnim natęŜeniem
ruchu drogowego, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki
Cetynii, na terenie NadbuŜańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Budynek szkoły częściowo jednokondygnacyjny,
częściowo dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony.
Konstrukcja budynku murowana, kryty blachą. Na
piętrze, części budynku dwukondygnacyjnej znajdują się
pomieszczenia mieszkalne, zamieszkałe przez dwie
rodziny  na podstawie posiadanych umów najmu.
WyposaŜony w instalacje wodno- kanalizacyjną
z szambem lokalnym. Elewacja budynku – tynk gładki.
Stan techniczny budynku średni.
Budynek gospodarczy murowany. Kryty papą. Ściany

budynku z cegły.    Stan techniczny budynku średni.
Cena wywoławcza 90 000,00 zł. brutto/ słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy  złotych brutto/.  Przystępujący
do przetargu winni wpłacić wadium w gotówce w kwocie
9 000,00 złotych na konto PBS Sokołów Podlaski
o/Sterdyń Nr 11922100000020071620000040 w terminie
do dnia 28 marca 2012 r. 

II.     Nieruchomość oznaczona jako działka nr ew.
863/1 o łącznej powierzchni 0,04 ha połoŜona
w miejscowości Lebiedzie, zabudowana  budynkiem
mieszkalnym (o powierzchni zabudowy 53m2). 
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Sokołowie
Podlaskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą Nr 14094.
Nieruchomość  połoŜona jest we wsi Lebiedzie, przy
drodze Krajowej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej,
w pobliŜu zbiornika wodnego na rzece Buczynce, na
terenie NadbuŜańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.
Budynek mieszkalny, drewniany. Stan techniczny
budynku zły.
Cena wywoławcza brutto  23.000,00 złotych/
dwadzieścia trzy tysiące złotych brutto/.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w gotówce 2 300,00 złotych na konto PBS Sokołów
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Podlaski o/Sterdyń Nr 11922100000020071620000040
w terminie do dnia 28 marca 2012 r. 
Za datę wpłacenia wadium uwaŜa się wpływ wymaganej
kwoty na w/w rachunek.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Wadium pozostałym uczestnikom
zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
jednak nie później niŜ w ciągu trzech dni od zamknięcia
przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 2 kwietnia 2012 r. o
godzinie 1230 w pokoju nr 5, Urzędu Gminy Sterdyń, ul.
Kościuszki 6.
Postąpienie nie moŜe wynosić mniej niŜ 1% ceny
wywoławczej.
Nabywca nieruchomości winien dokonać wpłaty ceny
przetargowej w ciągu jednego miesiąca od dnia
przetargu na konto Nr 45922100000020071620000010 
w PBS Sokołów Podlaski o/Sterdyń. 
Przetarg pierwszy zakończony wynikiem negatywnym
odbył się dnia 19 grudnia 2011 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są
przedstawić Komisji  Przetargowej następujące
dokumenty :
1) osoby fizyczne – dokument potwierdzający toŜsamość

(dowód osobisty lub paszport),

2) pełnomocnicy – dokument potwierdzający toŜsamość i
pisemne pełnomocnictwo,

3) reprezentanci osoby prawnej – dokument
potwierdzający toŜsamość i aktualny odpis
z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do
reprezentowania danej osoby prawnej.

Pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy
notarialnej dokonuje nabywca.

JeŜeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy
notarialnej – Wójt Gminy moŜe odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przedmiot przetargu moŜna oglądać po
wcześniejszym uzgodnieniu w Urzędzie Gminy Sterdyń –
pokój nr 5, tel. ( 25) 787 00 04.

Regulamin przetargu znajduje się do wglądu
w Urzędzie Gminy Sterdyń w pokoju nr 5.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl w zakładce BIP.

Wójt Gminy Sterdyń moŜe odwołać przetarg
z uzasadnionej przyczyny, przed jego rozpoczęciem
o czym niezwłocznie poinformuje w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

„To co z serca nam ofiarujecie, niech by ziarnkiem
piasku było, cenniejsze będzienam od złota”

Zarząd klubu GULKS „ZORZA”
w Sterdyni zwraca się z prośbą  o wsparcie nas 1%
Państwa podatku na rzecz organizacji poŜytku
publicznego.  Dar ten, choć wydaje się niewielki jest
dla nas drogocenny. Z jednej strony powiększa nasz
budŜet co prowadzi do zwiększenia ilości i jakości
prowadzonych przez klub zajęć wśród dzieci

PrzekaŜ 1% swojego podatku harcerzom!!

CHORĄGIEW MAZOWIECKA
ZWIĄZKU HARCERSTWA

POLSKIEGO

KRS 0000291419

W rubryce Pit-u "Cel szczegółowy" naleŜy dopisać: 
Hufiec Sokołów Podlaskioraz nazwę jednostki: 
Np. 69 Gromada Zuchowa(Sterdyń) 
lub 70 DruŜyna Harcerska(Sterdyń)
lub 25 DruŜyna Harcerska(Łazów).

Dziękujemy

i młodzieŜy, a z drugiej jest wskazówką dla naszych
wychowanków, Ŝe gdy sami wejdą w dorosłe Ŝycie
mają do pełnienia dług-dług serca na potrzeby innych.
PomóŜcie nam pomóc innym.

Gminny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
"Zorza"

08-320 Sterdyń, ul. Wojska Polskiego 
KRS 000219979

Dziękujemy


