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ZbliŜa się radosny okres Świąt Wielkanocnych,
który niosąc  ze sobą  głębokie refleksje
nad istotą bytu człowieczego,
otwiera teŜ w sercach optymizm i nadzieję.

Wielkanoc nadchodzi wraz z wiosną, 
gdy do nowego Ŝycia budzi się przyroda,
a człowiek odnajduje w sobie wolę bycia
twórczym i Ŝyczliwym dla innych ludzi.

Właśnie wzajemnej serdeczności,
w czasach, gdy bywa ona coraz rzadszym dobrem,
Ŝyczymy Mieszkańcom z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
śyczymy pełnych pogody ducha chwil,
spędzonych w gronie rodzin i bliskich,
nadziei i wiary w dobrą przyszłość.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Góral 

z Radnymi

Wójt Gminy Sterdyń 

Czesław Marian Zalewski 

wraz z Pracownikami

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 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  14 marca -
11 kwietnia 2013 roku.
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W dniu 22 marca 2013 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Sterdyni
odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wynosiła  86,67%. 

Podczas obrad sesji Rady Gminy waŜne miejsce
zajęła dyskusja nad  przejęciem gospodarki odpadami
komunalnymi przez gminę. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada na samorządy
obowiązek podjęcia uchwał dotyczących gospodarowania
odpadami na terenach przez siebie administrowanych.
Zgodnie z nowymi przepisami właściciele nieruchomości
nie będą zawierać umów na odbieranie odpadów
komunalnych z przedsiębiorcami prowadzącymi
działalność w tym zakresie. Zadanie związane
z odbieraniem  i zagospodarowaniem odpadów
z nieruchomości zamieszkałych przejmuje gmina.
Obowiązywać będą nowe zasady rozliczania naleŜności za
odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.
Oznacza to równieŜ, Ŝe w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę będą dostarczone worki,
słuŜące do zbierania odpadów według rodzajów i ilości
określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sterdyń. Odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańców sezonowych,
przebywających czasowo na terenie gminy (szczególnie
w okresie wakacji) będzie prowadzony   na odrębnych -
ustalonych wcześniej warunkach.

Podczas obrad sesji sprawą priorytetową stała się
równieŜ dyskusja o przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym na dzierŜawę części budynku Ośrodka
Zdrowia w Sterdyni, stanowiącej własność Gminy
Sterdyń, które ogłoszone zostało 20 lutego 2013 r. Do
przetargu przystąpiły trzy podmioty: 

- SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim;
- Centrum Medyczne „Starówka” w Sokołowie

Podlaskim;
- NZOZ Centrum w Siedlcach.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12 marca br.
Postępowanie przetargowe zostało zamknięte
bez rozstrzygnięcia, tj. bez wyboru oferenta, poniewaŜ
Ŝaden z powyŜszych podmiotów nie przedstawił oferty,
spełniającej stawianych wymagań - określonych
warunkami przetargu. 

Po dyskusji mającej na celu ustalenie wspólnego
stanowiska w tej sprawie postanowiono, Ŝe najwaŜniejszą
rzeczą jest zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej
i dostępu do badań mieszkańcom naszej gminy. DąŜąc do
osiągnięcia tego celu będą prowadzone rozmowy
i negocjacje z wybranym podmiotem, tak aby uzgodnić
i wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki.

Rada Gminy Sterdyń na sesji podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu państwa na

wyprzedzające finansowanie  w   ramach PROW 2007 –

2013 (z przeznaczeniem na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Śladami historii Seroczyna”);

- w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Sterdyń w 2013 roku;

- w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Sterdyni zadania administracji publicznej
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej;

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
z zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu
Gminy Sterdyń;

- w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Sterdyń;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
dla Gminy Sterdyń na lata 2013 – 2024;

- w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Sterdyń
na rok 2013.

W planie dochodów dokonuje się następujących
zwiększeń planu:
W dziale 758– zwiększenia części oświatowej subwencji
ogólnej o kwotę 366 zł;
W dziale 852– zmniejszenia o 6.200 zł.

Poza tym wprowadza się plan dochodów z tytułu
refundacji PUP prac społecznie uŜytecznych w roku 2013
w kwocie 6.468 zł. Planuje się wydatki na ten cel
w wysokości 10.780 zł, w tym udział gminy w wydatkach
4.312 zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących
zmian:
W dziale 150– zmniejsza się plan w związku z aneksem
do umowy za zadanie „Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego przez
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy               o Mazowszu” o kwotę 1.009,67 zł.
Łączne nakłady za zadanie nie ulegają zmianie, zmieniają
się natomiast nakłady w latach 2012 – 2014.
W dziale 600 – zwiększa się plan o 45.000 zł na
utrzymanie dróg gminnych, w tym na remont emulsją
i grysami 40.000 zł.
W dziale 700– wprowadza się plan w wysokości 2.000
zł na zakup działki w Kuczabach oraz zabezpiecza się
plan na usługi dostępu do sieci Internet w budynku
komunalnym wynajmowanym dla SP ZOZ.
W dziale 750– zabezpiecza się plan w kwocie 7.500 zł
na zakup programu do naliczania opłat za odpady oraz na
koszty postępowania sądowego w związku z egzekucją
podatków.

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
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Zmniejsza się plan w związku z aneksem do
umowy na zadanie „Rozwój elektronicznej administracji
w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa” o kwotę 4.847,14 zł. Łączne nakłady na
zadanie nie ulegają zmianie, zmieniają się natomiast
nakłady w latach 2012-2014.
W dziale 801– zabezpiecza się plan na usługi remontowe
w ZS w Sterdyni w związku z ubieganiem się o środki
z rezerwy subwencji oświatowej (50.000 zł zabezpiecza
się z budŜetu gminy, a 29.000 zł zmieniając plan
pozostałych wydatków bieŜących).
W dziale 852 – zmiana planu w związku ze zmianami
dotacji z MUW – zmniejszenie o 6.200 zł.
W podrozdziale 85295 zabezpiecza się plan na wypłatę
świadczeń, które będą realizowane przez GOPS w ramach
prac społecznie uŜytecznych – kwota 10.780 zł.
W dziale 854 – zabezpiecza się plan na wypłatę
stypendiów dla uczniów za I semestr w kwocie 2.366 zł

W dziale 900– zwiększa się plan wydatków na zakup
energii o 56.281,78 zł.
W dziale 921 – zwiększa się plan na wyposaŜenie
świetlicy w Dzięciołach Dalszych o kwotę 1.600 zł.
Rada Gminy Sterdyń przyj ęła równieŜ:
- Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska

Gminy Sterdyń na lata 2004 – 2011” od 01.01.2011 r.
do 31.12.2011 r.

- Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń” za rok 2012;

- Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sterdyń” za
rok 2012.

Agnieszka Bakońska

Dzień Profilaktyki 
w Gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza

W trosce o zdrowie naszych
pociech 20.03 br. odbył się
w sterdyńskiej szkole  Dzień
Profilaktyki poświęcony zdrowemu
odŜywieniu i zdrowemu stylowi
Ŝycia .

Program został przygotowany
przez psychologa – Urszulę Rudaś,
Jadwigę Szymańską –nauczycielkę
biologii i ekologii, Mieczysława
Szymańskiego, wychowawców oraz
Irenę Kur – opiekuna Samorządu
Uczniowskiego Gimnazjum.

Zdrowie nie jest wartością
przypisaną człowiekowi raz na całe
Ŝycie. Największy wpływ na
zachowanie zdrowia ma tryb Ŝycia,
praca nad kondycją fizyczną,,
urozmaicone posiłki, ruch na
świeŜym powietrzu i odpowiednia
dieta poprawiają stan naszego
zdrowia, dostarczają niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania
składników, dają nam duŜo siły do
działania, wpływają na lepsze
samopoczucie, kondycję i urodę.

Poszczególne klasy opracowały
róŜnorodną problematykę związaną
ze zdrowym odŜywianiem
i podzieliły się z zebranymi tym, co
wypracowały. Były to przewaŜnie

prezentacje multimedialne i tak: kl. II
b przedstawiła „Sekrety zdrowego
odŜywiania”, kl. I b  „Jesteś tym, co
jesz – czyli chemią”, kl. II a „Czy
hamburger jest zdrowy?”, kl. III a
przybliŜyła pojęcie anoreksji
i bulimii, kl. III b „ Śniadania świata”
i „Dekalog zdrowego odŜywiania”,
zaś kl. I a przytoczyła przysłowia
i cytaty o zdrowiu.

Po prezentacjach uczniowie udali
się na salę gimnastyczną, aby
obejrzeć spektakl o charakterze
profilaktycznym „La dolce vitae”.

Dzięki obejrzanym prezentacjom
i spektaklowi młodzieŜ poznała
zasady zdrowego odŜywiania,
a takŜe dowiedziała się o
niebezpieczeństwach i zagroŜeniach
płynących z uzaleŜnień (hazardu,
narkotyków, Internetu).

Pierwszy Dzień Wiosny w naszej
szkole uczniowie spędzili nie tylko
w sposób ciekawy, ale i poŜyteczny.

Irena Kur
Urszula Rudaś
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Dyrektor Zespołu  Szkół
w Sterdyni GraŜyna Binduła dba nie
tylko o bazę lokalową szkoły, którą
systematycznie wzbogaca, ale
równieŜ wiele swojej uwagi poświęca
podwyŜszaniu kwalifikacji
zawodowych nauczycieli.
  Dlatego teŜ z jej inicjatywy jest
realizowany w bieŜącym roku
szkolnym projekt unijny „Nauczyciel
XXI wieku” w ramach POKL
zorganizowany przez Mazowiecką
Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Warszawie. 
  Okres realizacji projektu obejmuje
rok szkolny 2012/2013. 

   W szkole odbyły się juŜ kursy
z zakresu:
- pierwszej pomocy

przedlekarskiej –50 godzin;
uczestniczyło 20 nauczycieli,  

- komunikacji z trudnym uczniem -
50 godzin (20 nauczycieli) 

- „Pakiet MS office z obsługą tablic
interaktywnych” –150 godzin (10
nauczycieli).

Trwa jeszcze kurs doskonalący
z zakresu  znajomości j ęzyka
angielskiego -150 godzin  (10
nauczycieli).

Pani dyrektor nie ukrywa swojej
satysfakcji, Ŝe realizacja projektu
znacząco wpłynie na podwyŜszenie
kwalifikacji kadry pedagogicznej, co
z kolei zaprocentuje wysokim
poziomem nauczania. Sprzyjać temu
równieŜ moŜe dobra baza lokalowa
szkoły, która obecnie jeszcze
dodatkowo została wzbogacona o
nowoczesne pomoce multimedialne.

W zamian za przeprowadzone

Doskonalenie zawodowe rady pedagogicznej 
w Zespole Szkół w Sterdyni

wyŜej wymienione kursy
doskonalące w budynku naszej
szkoły, firma szkoleniowa
doposaŜyła klaso-pracownie w dwie
tablice interaktywne do dwóch sal
nauczania początkowego, dwa
wizualizery do pracowni
matematycznej i pracowni
biologicznej, leŜaki dla dzieci
z przedszkola oraz meble do
pracowni biologicznej.

Dzięki tak dobrze wyposaŜonym
klaso-pracowniom - nadmienia pani
dyrektor – uczniowie naszej szkoły
będą mogli nie tylko zdobywać
potrzebną im wiedzę , ale takŜe
rozwijać swoje zainteresowania
i zdolności.

Wierzymy, Ŝe przy tak dobrze
układającej się naszej współpracy
z rodzicami uzyskamy
satysfakcjonujące wyniki nauczania.

Danuta Kur

W Zespole Szkół w Sterdyni
w dniu 25 lutego 2013 roku o godz.
14.30 odbyło  się pierwsze Walne
Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Sterdyńskie
Towarzystwo Wspierania
Twórczości Lokalnej”.

Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych Związku
MłodzieŜy Wiejskiej w Sterdyni
brało czynny udział
w przygotowaniach zebrania, a
takŜe uczestniczyło w nim.
Stowarzyszenie powstało
w ubiegłym roku - 17 grudnia 2012
r. przy pomocy doradcy ds. NGO
oraz ekspertów, którzy pomagali
przygotowywać niezbędne
dokumenty związane z załoŜeniem

i rejestracją stowarzyszenia.
Podczas zebrania dokonany został

wybór członków Zarządu:
• Dyoniziak Anna - Prezes
• Augustyniak Agnieszka -

Wiceprezes
• Kur Agnieszka - Skarbnik
• Maciak Stanisława - Sekretarz
• Binduła GraŜyna - Członek
• Szymański Mieczysław - Członek

Wyboru dokonano równieŜ
Komisji Rewizyjnej:
• Sowa Agnieszka - Przewodniczący
• Powierza Patrycja - Z-ca

Przewodniczącego
• Kur Irena - Sekretarz
• Ferenc Iwona - Członek
• Milena Kamińska - Członek

Na zebraniu został poruszony

WYBÓR WŁADZ STOWARZYSZENIA „STERDYŃSKIE
TOWARZYSTWO WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ”

temat w związku z ustaleniem zasad
wysokości i trybu płacenia składek
członkowskich.

Patrycja Powierza
Centrum Informacji i Wspomagania

Organizacji Pozarządowych 
w Sterdyni

e-mail: patrycja.wojewodzka@zmw.pl
tel. (25) 787 05 35
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,,Włączamy dzieci w zbiórkę elektrośmieci”

Dnia 25.03.2013 roku w Zespole
Szkół w Sterdyni odbyła się
WIELKA ZBIÓRKA
ELEKTRO ŚMIECI.

W związku z tą akcją
w przedszkolu i w klasie II odbyły
się warsztaty edukacyjne,
realizowane przez Katolickie
Stowarzyszenie MłodzieŜy
w ramach projektu
,,ElektroOdpowiedzialni.

Podczas warsztatów dzieci
dowiedziały się czym są
elektrośmieci  i jak naleŜy z nimi

postępować. Warsztaty zostały
przeprowadzone w atrakcyjny dla
dzieci sposób, poprzez zabawę i ruch.
KaŜde dziecko biorące udział w
zajęciach otrzymało pamiątkowy
gadŜet – magnez na lodówkę lub
naklejkę

Jednocześnie przed szkołą
odbywał się konkurs ,,Na najcięŜsze
elektrośmieci”. Prawie wszystkie
dzieci przyniosły elektrośmieci
przekazując je do ekipy
,,Elektropatrolu”. Łącznie zebrano
3,5 tony zuŜytego sprzętu.

ZwycięŜczynią konkursu została
Ewa Mazurczak, która otrzymała
dyplom i nagrodę.

Do zbierania elektrośmieci
włączyli się równieŜ rodzice oraz
wielu mieszkańców Sterdyni i okolic.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się
w zbiórkę elektrośmieci.

ElŜbieta Ludwiniak
ElŜbieta Radomska

Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności

14 marca 2013r. w Zespole
Szkół w Sterdyni odbyło się juŜ
kolejne szkolenie rady
pedagogicznej. Tym razem
poświęcone było tematyce:
„Prowokacyjne zachowania
uczniów”.

W naszej szkole zdarzają się
równieŜ sytuacje wychowawczo
trudne do rozwiązania, w związku z
tym zwróciliśmy się o wskazówki
i porady do psycholog z MSCDN –
Krystyny Strukowicz, która
poprowadziła szkolenie.

Prowadząca w swoim
wystąpieniu podkreśliła istotny
wpływ, najczęściej zgubny,

Internetu, Facebooka, itp. na
zachowanie i postawy uczniów.
Niejednokrotnie młodzieŜ naśladuje
złe zachowania swoich rówieśników
w otaczającym ją świecie medialnym
i zdarza się, Ŝe przenosi je na grunt
szkoły.

W kształtowaniu pozytywnych
postaw młodzieŜy duŜą rolę odgrywa
dom rodzinny i panujące tam relacje
pomiędzy poszczególnymi
członkami rodziny. Zdarza się dość
często, Ŝe w domu rodzinnym nie
stosuje się konkretnych wymagań
wobec dziecka, nierzadko rodzice są
nadopiekuńczy i często wyręczają
własne dzieci z ich obowiązków.
Takie zachowanie rodziców jeszcze
bardziej pogłębiają niedojrzałość
swoich dzieci i mają równieŜ
negatywny wpływ na adaptację
uczniów w grupie rówieśniczej a
takŜe na ich funkcjonowanie
w szkole.

W związku z tym pani psycholog
zwróciła uwagę, aby kaŜdego ucznia
traktować indywidualnie, gdyŜ kaŜdy
ma inną sytuację rodzinną. KaŜde
niepoprawne czy teŜ naganne
zachowanie ucznia powinno być
rozpatrzone przez pryzmat róŜnego
rodzaju panujących w domu
uwarunkowań.

Trudna sytuacja rodzinna odciska
się wyraźnym piętnem na psychice
dziecka, jego wynikach w nauce
i zachowaniu.

Tak przeprowadzone szkolenie
pozwoliło nauczycielom poznać
przyczyny zachowań prowokacyjnych,
ale i sposoby radzenia sobie
z zaistniałymi problemami w szkole,
a takŜe spojrzeć na nie przez pryzmat
wielu istotnych uwarunkowań
środowiskowych.

Danuta Kur
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Inicjatywy 
na rzecz aktywizacji społeczności

wiejskich

Sołectwo Białobrzegi w ramach funduszu
sołeckiego na rok 2013 postanowiło przeznaczyć
część środków na stworzenie w świetlicy wiejskiej
siłowni.

W tym celu zakupiony został atlas 6  -
stanowiskowy za kwotę 3 000 zł. JuŜ teraz
mieszkańcy mają moŜliwość bezpłatnego
korzystania z urządzenia.

Budynek świetlicy jest kluczowym miejscem
spotkań mieszkańców, dlatego teŜ mieszkańcy
chętnie inwestują w jej rozwój. 

Anna Kowalska


