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

25 kwietnia 2012 r.

Najlepsze ¿yczenia

Z

drowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków z okazji imienin składa w imieniu
Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników
Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Adam Góral
i Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
Pani Agnieszce Kur
- Radnej Gminy Sterdyń,

Panu Wojciechowi Sójce
- Radnemu Gminy Sterdyń,
Panu Wojciechowi Wiktorzakowi
- Radnemu Gminy Sterdyń,
Panu Wojciechowi Pasek
- Sołtysowi miejscowości Sterdyń,
Panu Wojciechowi Krzykowskiemu
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,
Panu Jarosławowi Steciowi
- Sołtysowi Białobrzeg,
Panu Markowi Kołodziejskiemu
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,

Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

- Sołtysowi miejscowości Dzięcioły Kolonia,
Panu Stanisławowi Jurczakowi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony
jest w Polsce 2 maja, między innymi świętami: - 1 maja –
Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja.
Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej
toŜsamości i symbolach narodowych.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia
12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła
Białego. W wyniku decyzji Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej święto zmieniono na dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień
Polonii i Polaków za Granicą.

- Sołtysowi miejscowości Seroczyn Kolonia

Historia Barw Narodowych

Pani Katarzynie Piotrowskiej
- Pracownikowi Zespołu Szkół Sterdyni,
Pani Monice Lachowskiej
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,
Panu Stanisławowi Radomskiemu

oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach
25 kwietnia - 9 maja 2012 roku.

Barwy biała i czerwona po raz pierwszy,
nieoficjalnie, zostały uznane za barwy narodowe
w pierwszą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej
konstytucji - 3 maja 1792 roku. Manifestujący w ten
dzień byli przepasani biało-czerwonymi szarfami, kolory
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nawiązywały do herbu Królestwa
Polskiego - Białego Orła na
czerwonym tle.
Oficjalnie, po raz pierwszy, kolory
biały i czerwony uznane zostały za
barwy narodowe Uchwałą Sejmu z 7
lutego 1831 roku, w której czytamy:
Izba Senatorska i Izba Poselska po
wysłuchaniu Wniosków Komisji
Sejmowych, zwaŜywszy potrzebę
nadania jednostajnej oznaki, pod którą
winni się łączyć Polacy, postanowiły i
stanowią:
Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą
kolory herbu Królestwa Polskiego i
Wielkiego Księstwa Litewskiego, to

jest kolor biały z czerwonym.
ustawy o godle, barwach i hymnie
Artykuł 2.
Rzeczypospolitej Polskiej".
Wszyscy Polacy, a mianowicie
Kolory i wymiary flagi
Wojsko Polskie te kolory nosić mają w
państwowej
miejscu gdzie takowe oznaki dotąd
Polska flaga państwowa, według
noszonymi były.
obowiązującej normy, to prostokąt o
Kolejne regulacje prawne proporcjach boków 5:8 podzielony
dotyczące barw Rzeczypospolitej na dwa poziome pasy - biały górny
Polskiej to m.in. ustawa z dnia 1 i czerwony u dołu. Dopuszczalne jest
sierpnia 1919 r. "O godle i barwach wieszanie flagi narodowej pionowo.
Rzeczypospolitej Polskiej", ustawa W tym wypadku barwa biała
z dnia 31 stycznia 1980 r. "O powinna znajdować się po lewej
barwach i hymnie Rzeczypospolitej stronie.

Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych" oraz ustawa z dnia
20 lutego 2004 r. "O zmianie

Renata Piwko

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
dla członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu Gminy Sterdyń
22
kwietnia
2012
roku
o
godzinie 12:00 w
remizie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w
Sterdyni Ratownik Medyczny Paweł
Wiktorzak przeprowadził zajęcia z
zakresu pierwszej pomocy dla
straŜaków-ochotników z Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z terenu gminy
Sterdyń.
Dzięki
interesującym
informacjom przykuwał uwagę i
koncentrował wszystkich wokół na tym
co mówi. W szkoleniu uczestniczyło
około 25 członków z poszczególnych
jednostek OSP.
Celem
kształcenia
było

przygotowanie ratowników jednostek
do realizacji zadań z zakresu
ratownictwa w czasie akcji
ratowniczych, w tym w szczególności
udzielania osobom w stanie nagłego
zagroŜenia zdrowotnego pierwszej
pomocy w miejscu zdarzenia do czasu
przekazania ich opiece medycznej.
Podczas szkolenia uczestnicy zostali
zapoznani z podstawowymi zasadami
udzielania pierwszej pomocy oraz z
przebiegiem udzielania pomocy
poszkodowanemu.
Osoby
uczestniczące w szkoleniu mogły
równieŜ
nabyć
praktycznych
umiejętności ćwicząc na fantomach
lub
trenując
zachowanie

w pozorowanej sytuacji zagroŜenia
Ŝycia.
W czasie szkolenia omówiono
podejście do osoby poszkodowanej
oraz
poszczególne
elementy
udzielania
pomocy
z wykorzystaniem
zestawu
ratownictwa PSP-R1 przez Pawła
Wiktorzaka.
Za przekazane informacje
DZIĘKUJEMY i mamy nadzieje, Ŝe
takie pokazy szkoleniowe będą się
odbywały jak najczęściej, aby
ochotnicy byli w pełni przygotowani
na kaŜdą sytuację, jaka ich moŜe
spotkać podczas akcji.
Beata Tomczuk

XII Promocyjny Spływ Kajakowy rzeką Bug
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i
Regionów NadbuŜańskich oraz
Starostwo Powiatowe w Drohiczynie
organizuje Spływ kajakowy rzeką Bug.
Przebiegał będzie dwóch etapach:
 etap I - trasa Mielnik - Drohiczyn - 2
dni (30 czerwca - 1 lipca 2012 r.) 95 zł;
 etap II - trasa Drohiczyn - Brok - 4
dni (2 - 5 lipca 2012 r.) - 105 zł.
Podczas postojów organizatorzy
umoŜliwią zwiedzanie najciekawszych
miejsc
naszego
regionu,
w towarzystwie przewodników, którzy

w interesujący sposób przybliŜą
historie odwiedzanych miejsc. Przy
wieczornym ognisku, po zmaganiach z
Ŝywiołem,
będzie
moŜliwość
spróbowania smaków lokalnej kuchni
i dać się porwać granej na Ŝywo
muzyce.
Program Spływu
• Dzień pierwszy 30 czerwca 2012r.
(sobota)
Zbiórka uczestników w Mielniku
na polanie Topolina około godz.
11.00. Uczestnicy, którzy przybędą na
tą godzinę będą mieli okazję zwiedzić

tą
urokliwą
miejscowość,
pooddychać atmosferą historii
wtopionej w przepiękny mielnicki
krajobraz.
14.00 - przewidywana godzina
startu - na wysokości estrady, wyspy
- „kępy” buŜnej.
Na pierwszą noc uczestnicy
spływu zatrzymają się w Wólce
NadbuŜnej,
gdzie
będzie
przygotowane pole biwakowe.
• Około godz. 17.00 dopłynięcie na
miejsce biwakowe.
• Około 19.00 ognisko, wieczorek
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zapoznawczy i biesiada pod gołym
niebem.
•Dzień drugi
1 lipca 2012 r.
(niedziela)
• 7.30 – 8.00 pobudka , rekreacja,
śniadanie.
• 9.00 - 10.00 likwidowanie biwaku,
sprzątanie, wodowanie kajaków
• Wypłynięcie około godz. 10.00

Po dopłynięciu do Drohiczyna około
godz. 14.00 obiad i zwiedzanie
miasta.
• 2 - 5 lipca 2012 r. (poniedziałek czwartek)
Uczestnicy
wypływają
z Drohiczyna ok. godz. 11-tej. Noclegi
w miejscowościach: MołoŜew,
Łokcie, Zgleczewo-Panieńskie. Finał

spływu w Broku.
BliŜsze informacje moŜna
uzyskać w Biurze Promocji Powiatu
Siemiatyckiego, tel./fax 085/655-5956. Ankieta zgłoszeniowa znajduje
się na stronie www.bug.pl
Anna Kowalska

Do 15 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski
o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.
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 20072013.
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
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Jubileusz 60-lecia

Ochotnicza StraŜ PoŜarna
w Kamieńczyku powstała w roku
1952 r. Jej załoŜycielem był Jan
Wicenciak.
Jednostka
swój
pierwszy
samochód otrzymała w roku 2006
przekazany przez OSP Białobrzegi
(śuk), przez co stała się pręŜniejsza i
zaczęła dorównać poziomem do
innych jednostek OSP w gminie.
Obecnie OSP na swoim wyposaŜeniu
posiada samochód poŜarniczy średni
marki AVIA, który został im
przekazany w 2011 r. przez jednostkę
OSP Mursy.
Dzięki dofinansowaniu z róŜnych
źródeł
m.in.
Urzędu
Marszałkowskiego,
Biura
Terenowego ZOSPRP w Siedlcach

oraz dzięki duŜej pomocy
uzyskiwanej z Urzędu Gminy
Sterdyń, jednostka doposaŜana
jest w coraz to nowszy sprzęt
specjalistyczny oraz w ubrania
specjalne dla straŜaków
ochotników.
Jednostka liczy około 20
zaangaŜowanych w aktywną
działalność członków. OSP
Kamieńczyk stara się utrzymać
remizoświetlicę w jak najlepszym
stanie, poświęcając przy tym swój
czas oraz bardzo duŜy nakład prac
społecznych. W roku 2011 jednostka
we własnym zakresie wymieniła
pokrycie dachowe na budynku
remizy. Odremontowane zostało
równieŜ wnętrze budynku. W ramach
działania 413 WdraŜania Lokalnych
strategii Rozwoju objętego PROW
2007-2013 w zakresie małych
projektów została wymieniona
podłoga w remizie oraz zakupiono
stoły i krzesła. OSP Kamieńczyk
chętnie uczestniczy we wszystkich
uroczystościach, a takŜe corocznie
bierze udział w międzygminnych
zawodach sportowo poŜarniczych.
W tym roku jednostka OSP

Kamieńczyk
w
związku
z przypadającym jubileuszem 60-lecia
jej powstania wystąpiła z inicjatywą
zorganizowania Gminnego Święta
StraŜaka, które odbędzie się w dniu 6
maja br. Wspólne przedsięwzięcie
przygotowań do takiego święta
jeszcze bardziej mobilizuje do
wspólnych działań.
Wszystkich mieszkańców Gminy
Sterdyń Zarząd Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Kamieńczyku oraz Prezes
Zarządu
Gminnego
Związku
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej zaprasza
do udziału w Obchodach 60-lecia
jednostki oraz Gminnego Dnia
StraŜaka.
Program:
11:00 Msza Św. w kościele
parafialnym w Łazówku.
Godz.12:00
–
przejazd
do
miejscowości Kamieńczyk.
Godz.12:30 – część oficjalna.

Beata Tomczuk

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY STERDYŃ
Niniejszym informuję, Ŝe
TERENOWA KOMISJA DO
SPRAW SZACOWANIA SZKÓD
W
GOSPODARSTWACH
ROLNYCH SPOWODOWANYCH
N I E K O R Z Y S T N Y M
Z J A W I S K I E M
ATMOSFERYCZXNYM
–
UJEMNE
SKUTKI
PRZEZIMOWANIA 2011/2012 na
terenie Gminy Sterdyń
PRZYJMUJE WNIOSKI O
SZACOWANIE SZKÓD - DO
DNIA 20 MAJA 2012 ROKU.
SKŁAD KOMISJI TERENOWEJ:
1. Jadwiga
Czarnocka
przewodniczący komisji,
2. Adam Fabijańczuk - członek
komisji,

3. Monika Niemierka - członek
komisji,
4. Wojciech Wiktorzak - członek
komisji,
5.Michał Krysiak - członek komisji
Druki wniosków dostępne są :
1. u sołtysa wsi,
2. w Urzędzie Gminy Sterdyń pokój
nr 5 lub 8
3. na
stronie
internetowej
Ministerstwa Rolnictwa.
Wypełnione czytelnie wnioski
naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy
Sterdyń pokój nr 5 lub 8.
Do wniosku naleŜy dołączyć
kserokopię wniosku o przyznanie
płatności obszarowych na bieŜący rok
przez ARiMR i zachować zgodność
danych obu wniosków oraz

kserokopię umowy ewentualnej
dzierŜawy gruntów.
Komisja Terenowa
szacuje
poprzez lustrację na miejscu zakres
i wysokość szkód w gospodarstwach
rolnych. Ustala i poprawnie wylicza
oblicza poziom strat średniej rocznej
produkcji rolnej całego gospodarstwa.
Sporządza dwa jednobrzmiące
egzemplarze protokołów oszacowania
szkód.
O
przysługującej
pomocy
związanej z ujemnymi skutkami
przezimowania powiadomi się w
odrębnym ogłoszeniu.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 19, LOK. 17, TEL.(0-22) 826-11-68, FAX (0-22) 826-44-55

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

ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ
Rok załoŜenia 1928

CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ZWIĄZKU MŁODZIEśY WIEJSKIEJ W STERDYNI
SERDECZNIE ZAPRASZA DO ODWIEDZANIA BIURA,
KTÓRE MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE GMINY STERDYŃ!
CIiWOP ZMW w Sterdyni powstał w ramach projektu: „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III
sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejski wiejskich”, który jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 6, 08 – 320 Sterdyń (pokój numer 9). Czynne jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
BEZPŁATNIE OFERUJEMY:
• Doradztwo i konsultacje z zakresu zakładania
i funkcjonowania organizacji pozarządowych
• Wsparcie techniczne (xero, drukarka, fax,
komputer, internet )
• Wyjazdy szkoleniowe
• DyŜury eksperckie z zakresu promocji
i finansów.

Z zakresy promocji w najbliŜszym czasie odbędą się:
14 maja 2012 r. – godz. 12 – 14, 23 maja 2012 r. – godz. 12 – 13,
5 czerwca 2012 r. – godz. 12 – 13,
12 czerwca 2012 r. – godz. 12 - 13.
Z zakresu finansów w najbliŜszym czasie odbędą się:
8 maja 2012 r. – godz. 8 – 10, 22 maja 2012 r. – godz. 9 – 10,
14 czerwca 2012 r. – godz. 14 – 15,
21 czerwca 2012 r. – godz. 9 – 10.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, OCHOTNICZE STRAśE POśARNE,
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, MŁODZIEś ORAZ INNE OSOBY ZAINTERESOWANE!
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora
i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Od kilku miesięcy w naszej
gminie działa Gminny Zespół
Interdyscyplinarny do spraw
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie. Zespół został utworzony
z profesjonalistów, zawodowo
zajmujących
się wsparciem
społecznym .W skład Zespołu
wchodzą przedstawiciele: słuŜby
zdrowia, samorządu, oświaty, sądu ,
policji oraz pomocy społecznej.
Zadaniem
Zespołu
jest
skoordynowanie
działań
poszczególnych jednostek i słuŜb
w celu efektywnego i prawidłowego
rozwiązywania
problemów
przemocy w rodzinie poprzez
udzielenie
pomocy
osobom

doświadczającym
przemocy
domowej oraz ich najbliŜszemu
otoczeniu. Powołanie Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
pozwoli wypracować odpowiednie
standardy i procedury prowadzonych
działań z zakresu zapobiegania bądź
podejmowania
interwencji
w środowiskach
dotkniętych
przemocą
domową.
Obsługę
techniczną Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego prowadzi
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej.
Przemoc
jest
przestępstwem ściganym z urzędu.
Sprawca kaŜdego rodzaju przemocy
powinien być pociągnięty do
odpowiedzialności karnej. Nic nie

usprawiedliwia aktów przemocy. Jeśli
jesteś ofiarą przemocy domowej, jeśli
ktoś z członków Twojej rodziny
stosuje przemoc – udaj się po pomoc!
Nie musisz z tym problemem być
sam. Masz prawo do:
- Ŝycia w rodzinie wolnej od
przemocy,
- ochrony prawnej Twojego Ŝycia,
zdrowia ,czci dobrego imienia oraz
do samodzielnego decydowania
o swoim Ŝyciu osobistym,
- Ŝądania od organów władzy
publicznej ochrony przed przemocą
lub okrucieństwem , w tym ze strony
osoby Ci najbliŜszej.
Przewodniczący Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
Wiesława Tymińska
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Z pokoju nauczycielskiego…
Drodzy Rodzice
Witam w kolejnym liście, w
którym rozmawiamy sobie o szkole,
o naszych „wspólnych” dzieciach.
Myślę, Ŝe nie macie mi za złe tej
poufałości – wspólnych, bo Waszych
na zawsze, a naszych przynajmniej
na czas nauki w szkole.
Spójrzmy w kalendarz – kończy
się kwiecień, wkrótce długi majowy
weekend. Potem jeszcze kilka
tygodni i …ostatni dzwonek! Jednak
zwolnijmy jeszcze na chwilę. Maj
i czerwiec to przecieŜ miesiące
szkolne!
Nie będzie łatwo!!! Słońce,
zieleń, kwiaty, śpiew ptaków nad
głową – to bardziej zachęca do
wypadów z rówieśnikami i spędzania
romantycznych wieczorów pod
rozgwieŜdŜonym niebem niŜ do
pisania wypracowań, rozwiązywania
zadań, zgłębiania tajników geografii,
biologii, fizyki… Dlatego to my
dorośli musimy dopilnować, aby
nasze dzieci i młodzieŜ nie
zmarnowały czasu, poniewaŜ:
• w maju i czerwcu teŜ uczyć się
trzeba;

• ostatnie tygodnie roku szkolnego są
czasem na ambitną „ walkę ” o
świadectwo – zawsze moŜe być
lepiej – więcej piątek, zamiast
dwójek - trójki;
• koniecznie trzeba teŜ zawalczyć o
promocję,
gdy
sytuacja
dydaktyczna grozi pozostaniem
w tej samej klasie;
UWAGA! „Jedynkowicze”od dziś
powinni wziąć się za poprawianie
ocen, bo w ostatnich dniach
czerwca będzie zdecydowanie za
późno!!! Na oceny i świadectwo
pracuje się do końca roku
szkolnego!
• WAśNE
JEST
BEZPIECZEŃSTWO
naszych
podopiecznych – młodzieńcza
brawura i beztroska łatwo dochodzą
do głosu nad wodą, na skuterze czy
rowerze. CZUWAJMY, aby
wszyscy byli cali i zdrowi teraz i na
wakacje.
Drodzy Rodzice, wiem, Ŝe
pracujących w rolnictwie czeka
bardzo pracowity czas. Jednak nie
sama pracą Ŝyje człowiek. Będą

w dni świąteczne miłe chwile z
rodziną, sąsiadami, znajomymi. Niech
znajdzie się takŜe czas dla własnych
dzieci – małych i duŜych. Wspólne
grillowanie, przejaŜdŜka w plener,
moŜe rowerowy wypad… To
wspaniała okazja, Ŝeby pobyć z
dziećmi, poŜartować, obgadać róŜne
sprawy. MoŜna teŜ przyjrzeć się
rodzinnym relacjom, lepiej poznać
własne dzieci. Z takich chwil wszyscy
będą potem czerpać siłę i radość, do
codziennych zmagań z obowiązkami.
Pamiętajcie, Drogie Mamy
i Tatusiowie, Ŝe Wasze dzieci, jak
mówi mój znajomy trzyletni Mateusz,
chcą
po
prostu
z
Wami
„poprzebywać”.
śyczę wszystkim owocnej wiosny
– w pracy, w szkole i w przebywaniu
z dziećmi.
Z nauczycielskim słonecznym
pozdrowieniem
Teresa Styś

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
serdecznie zapraszają na

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zdrowiu ’2012 (etap powiatowy)
który odbędzie się 27 kwietnia 2012 r. (piątek) o godz. 12.00
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni przy ul. Lipowej 2

W programie:
• Zmagania Konkursowe Piosenki o Zdrowiu
• Eliminacje Gminne XXIX Konkursu Recytatorskiego dla dzieci
im. Kornela Makuszyńskiego
• Zabawy i konkursy dla uczestników
• Biesiadowanie integracyjne
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