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Dzień 27 maja uchwalony został
przez Sejm Rzeczypospolitej
P o l s k i e j  w  2 0 0 0  r .
DNIEM SAMORZĄDOWCA.

Ta historyczna data wiąŜe się
z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym i jednocześnie pierwszymi
po upadku ustroju PRL wyborami do
samorządu terytorialnego, które odbyły się
4 czerwca 1989 r. 

Od 2007 r. polscy samorządowcy mają takŜe
swoją oficjalną patronkę, którą została św. Kinga.

Z tej okazji wszystkim osobom, które
współtworzyły i współtworzą samorząd, które
pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności
GMINY STERDYŃ, radnym, sołtysom, radom
sołeckim oraz wszystkim pracownikom

samorządowym składam najserdeczniejsze
Ŝyczenia zdrowia, wszelkiej pomyślności

w Ŝyciu rodzinnym oraz
satysfakcji z pracy zawodowej.

Dziękując Wam za
dotychczasową wspólną, codzienną

pracę, dobre pomysły i decyzje, liczę
na Państwa dalsze zaangaŜowanie, byście
w duchu odpowiedzialności, ale i z
odwagą działali dla dobra naszej „małej

Ojczyzny - Gminy Sterdyń".

śyczę duŜo wytrwałości oraz samych
sukcesów, aby Państwa wysiłki były zawsze
zauwaŜane i doceniane przez mieszkańców naszej
Gminy.

Czesław Marian Zalewski
Wójt Gminy Sterdyń

Dzień  Samorządowca

  � Inwestycje w trakcie realizacji - str. 6

  � Z pokoju nauczycielskiego - str. 7

  � Witamy Nowonarodzonych - str. 8

  � Odeszli od nas - str 8

  � Ogłoszenia i komunikaty
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W dniu 12 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się
XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wyniosła 93,3%.

Po przyjęciu proponowanego porządku obrad Rada
Gminy przyjęła informację o realizacji uchwał Rady
Gminy i działalności Wójta Gminy Sterdyń za okres
między sesjami Rady Gminy.

Wójt Gminy Sterdyń poinformował, Ŝe od
19.05.2014 r. na terenie gminy Sterdyń będą
rozprowadzane kontenery do selektywnej zbiórki
odpadów. Poprosił równieŜ radych i sołtysów, aby
zaapelowali do mieszkańców gminy o jak najszybsze
zwracanie do urzędu gminy podpisanych umów na zakup
wspomnianych kontenerów oraz o poinformowanie o
moŜliwości zakupu kontenerów przez mieszkańców gminy
Sterdyń, którzy nie zostali jeszcze poinformowani o takiej
moŜliwości. 

W trakcie obrad Rada Gminy przyjęła uchwały:
  � w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze

świetlic wiejskich na terenie gminy Sterdyń;
Regulamin dotyczy świetlic w Dzięciołach Dalszych,

Grądach, Kamieńczyku, Kuczabach, Łazówku, Nowym
Ratyńcu, Paderewku, Sewerynówce i Szwejkach. 
  � zmieniającą uchwałę w sprawie określenia

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z terenu gminy Sterdyń;
Zmiana w uchwale dotyczy zmiany częstotliwości

odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców gminy
Sterdyń. Dzięki tej zmianie odpady będą odbierane nie
rzadziej niŜ raz na kwartał. 
  � w sprawie zasad i trybu korzystania z placu

rekreacyjno- sportowego w Łazowie; 
  � o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki

z budŜetu państwa na wyprzedzające finansowanie
w ramach PROW 2007-2013;
PoŜyczka zostanie zaciągnięta w Banku

Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację
następujących zadań inwestycyjnych:
1) Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach 

– 45 418 zł
2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie 

– 128 595 zł.
  � w sprawie zaciągnięcia poŜyczki;

Pozyskana kwota zostanie przeznaczona na realizacje
zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły

Dalsze”. PoŜyczka zostanie zaciągnięta w następujących
transzach:

- w roku 2014 – 470 000 zł,
- w roku 2015 - 500 000 zł.

  � w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy Sterdyń na lata 2014-
2030;
W wydatkach majątkowych dotyczących zadania

„Remont budynku świetlicy wiejskiej  w Stelągach” -
zmniejsza się nakłady na zadanie o 5.068 zł w związku
z rozstrzygnięciem przetargu. Wartość zadania wynosi
76.726 zł, w tym limit na 2014 r. 75.026 zł.

W zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Łazowie ...” - zmniejsza  się nakłady na
zadanie o 33.309 zł w związku z rozstrzygnięciem
przetargu. Wartość zadania wynosi 215..139 zł, w tym
limit na 2014 r. 205.219 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn
„Przebudowa ul. T. Kościuszki w Sterdyni”   o łącznych
nakładach 115.000 zł, z czego 15.000 zł na 2014 r.
i 100.000 zł na 2015 r. 
  � w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy

Sterdyń na 2014 rok.
W planie dochodów dokonuje się następujących

zmian:
Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań

realizowanych z udziałem środków unijnych w związku z
aneksami do umów z instytucjami dofinansowującymi
zadania po rozstrzygnięciu przetargów:

W dziale 630 - zmniejszenie planu z tytułu
dochodów na zadnia „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej gminy Sterdyń” o kwotę 18.370 zł oraz
wprowadzenie do planu dochodów ze środków unijnych
na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne terenu w
Starym Ratyńcu…”- kwota  24.796 zł.

W dziale 700 – zmniejszenie planu na zadanie
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  w Łazowie”
o kwotę 17.444 zł oraz wprowadzenie do planu
dochodów ze środków unijnych na zadanie „Zakup
zestawu ruchowo- zabawowego dla dzieci do
Białobrzeg”- kwota     9.520 zł.

W dziale 750 - zmniejszenie planu na zadanie
„Wirtualna panorama gminy Sterdyń” o 2.378 zł.

W dziale 900- zmniejszenie planu z tyt. dotacji na
zadanie „Poprawa systemu segregacji odpadów…” o
kwotę 247.616 zł oraz z tyt. wpłat ludności o 48.270 zł.

W dziale 921 - zmniejszenie planu o 3.255 zł na
zadanie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w
Stelągach”

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o 303.017 zł.

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
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Dnia 12 maja uczniowie gimnazjum pod opieką
koordynatorek projektu wyszli na ulice Sterdyni aby
zachęcać mieszkańców do udziału w zbliŜających się
wyborach Europarlamentu.

Podczas happeningu młodzieŜ niosła wykonane
przez siebie plakaty i transparenty na których widniały
hasła zachęcające do pójścia na wybory, m.in. „Kto unika
głosowania, ten nic nie ma do gadania”, „Jeden głos i
masz w rękach kraju los”, „Prawdziwy Polak głosuje w
wyborach”. Ponadto uczniowie rozdawali ulotki i balony
z datą 25 maja oraz głośno skandowali: „Nie bądź durny,
idź do urny”, „Nie chowaj się do nory, idź na wybory”,
„Chcesz dla kraju coś dobrego? Oddaj głos na
najlepszego!”

Nasz uliczny happening spotkał się z miłym
przyjęciem ze strony mieszkańców. Inicjatywę i działania
młodzieŜy pochwalił równieŜ Wójt Gminy Sterdyń pan
Czesław Marian Zalewski.  

Martyna Szajko

Happening w Sterdyni

W planie wydatków dokonuje się następujących
zmian:

W dziale 010 - wprowadzenie planu na 2014 r.
w kwocie 35.000 zł na zadanie „Budowa sieci
kanalizacyjnej do sołectwa Golanki- dokumentacja”.

W dziale 600 - wprowadzenie planu na 2014 r.
w kwocie 15.000 zł na zadanie „Przebudowa
ul. T. Kościuszki w Sterdyni”. Planuje się realizację
zadania na lata 2014-2015 r. (115.000 zł). Poza tym
zmniejsza się po przetargu plan wydatków na zadanie
„Przebudowa drogi powiatowej …” o kwotę 171.060 zł.

W dziale 630 - zmniejszenie planu wydatków na
zadanie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy
Sterdyń” o kwotę 21.611 zł oraz wprowadzenie do planu
wydatków  na zadanie „Zagospodarowanie turystyczne
terenu w Starym Ratyńcu…”- kwota 52.691 zł.

W dziale 700 - zmniejszenie planu na zadanie
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  w Łazowie” o
kwotę 33.309 zł wprowadzenie do planu wydatków na
zadanie „Zakup zestawu ruchowo- zabawowego dla dzieci
do Białobrzeg”- kwota 14.637 zł. Wprowadza się równieŜ
plan w kwocie 13.000 zł na dokumentacje związaną
z odwodnieniem Sterdyni.

W dziale 750 - zmniejszenie planu na zadanie
„Wirtualna panorama gminy Sterdyń” o 3.655 zł
oraz zwiększenie planu na zakup usług o kwotę 670 zł.

W dziale 754 - wprowadzenie planu w kwocie
12.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu na
potrzeby Posterunku Policji w Sterdyni.

W dziale 801- wprowadzenie do planu w kwocie
30.000 zł na zadnie „MontaŜ instalacji solarnej przy
Zespole Szkół w Sterdyni”. 

W dziale 900 - zmniejszenie planu wydatków na
zadanie „poprawa systemu segregacji odpadów…” o
kwotę 291.312 zł.

W dziale 921 - zmniejszenie planu o 5.068 zł na
zadanie „Remont budynku  świetlicy wiejskiej w
Stelągach”.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o 353.017 zł.
RóŜnice miedzy dochodami a wydatkami w kwocie

50.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów. 

Agata Łagoda

Warsztaty kulinarne dla
przedszkolaków

8 maja 2014 roku w ramach projektu "Cudze
chwalicie, swego nie znacie, a za własnym płotem
wielkie skarby macie" dofinansowanego przez
Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiegoodbyły się
warsztaty kulinarne w gospodarstwie agroturystycznym w
Seroczynie. Spotkanie poprowadziła właścicielka
gospodarstwa, twórczyni ludowa Pani Ewa Mitowska.

W czasie zajęć dzieci obserwowały sposób
wyrabiania ciasta na pierogi i nauczyły się ich "klejenia".

Natomiast dla rodziców odbył się pokaz faszerowania
kurczaka. Pani Ewa na bieŜąco udzielała róŜnorodnych
porad kulinarnych.

Na spotkaniu nie zabrakło równieŜ placków
ziemniaczanych, które są przysmakiem kaŜdego
mieszkańca naszego regionu.

Uwieńczeniem spotkania była uczta dzieci i rodziców.
Uczestnicy warsztatów mogli skosztować wspólnie
przyrządzonych potraw.

ElŜbieta Ludwiniak



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ4

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców
informację o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o
lokalach obwodowych komisji wyborczych

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego
w wyborach posłów do Parlamentu  Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Dla celów głosowania korespondencyjnego przez
wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
została wyznaczona Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w
Sterdyni. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25
maja 2014 r. w godzinach 700 - 2100.

Czesław Marian Zalewski Wójt
Gminy Sterdyń

INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WA śNOŚCI GŁOSU W WYBORACH 

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

GŁOSY WAśNE
Głosować moŜna tylko na jedną listę kandydatów,

stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie
przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania
mandatu.

GŁOSY NIEWA śNE
Przyczyną niewaŜności głosu jest:
• oddanie głosu na więcej niŜ jedną listę, czyli postawienie

znaku „X” w kratkach obok nazwisk     kandydatów
umieszczonych na więcej niŜ jednej liście,

• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli
niepostawienie znaku „X” w Ŝadnej kratce.

NiewaŜne są karty do głosowania inne niŜ urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji
wyborczej. 
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10 maja 2014 r. odbyła się
wycieczka Samorządowców Gminy
Sterdyń do BiałowieŜy. 

Uczestniczyły w niej 34 osoby.
Byli to radni, sołtysi, pracownicy
instytucji samorządowych oraz
działacze społeczni z róŜnych
miejscowości.

Początkowo trasa wycieczki
przebiegała szlakiem nadbuŜańskim.
Jechaliśmy przez Seroczyn, Łazów,
Jabłonnę Lacką do Drohiczyna
podziwiając piękno tych krajobrazów.

W Drohiczynie poznaliśmy historię
miasta oraz obejrzeliśmy jego
panoramę z Góry Zamkowej. Podczas
krótkiego spaceru do Muzeum
Diecezjalnego widzieliśmy zegar
słoneczny, Kościół Trójcy
Przenajświętszej (Katedrę) i klasztor
pojezuicki, Cerkiew Prawosławną
i kompleks pofranciszkański.

Najwięcej wraŜeń dostarczyło nam
zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego.
Dyrektor muzeum ks. dr Zenon
Czumaj w bardzo interesujący sposób
przedstawił historię Podlasia, Diecezji
Drohiczyńskiej i samego Drohiczyna.
Często nawiązywał do naszych
rodzinnych parafii czyli Parafii pw.
św. Anny w Sterdyni, Parafii pw.
PodwyŜszenia Seroczynie oraz Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (Diecezjalne Sanktuarium
Maryjne) w Łazówku.

Kolejnym miejscem przez nas
zwiedzanym była Święta Góra
Grabarka, gdzie od stuleci podąŜają
prawosławni pielgrzymi. Góra
zasłynęła w 1710 r., kiedy epidemia
cholery szalała na terenach Podlasia.
W tym czasie pewnemu starcowi we
śnie zostało objawione, Ŝe ratunek
moŜna znaleźć na pobliskim wzgórzu.
Wierni poszli za głosem BoŜym,
przynosząc ze sobą krzyŜe. Z
modlitwą obmywali się i pili wodę ze
źródełka. Według kroniki
siemiatyckiej parafii ratunek od
choroby znalazło wówczas ok. 10 tys.
ludzi. W podzięce Bogu za cud
zbudowano na tym miejscu drewnianą
kapliczkę Przemienienia Pańskiego.
Cerkiew przebudowywana,
remontowana, upiększana dotrwała do
1990 r., kiedy to podpalona spłonęła
doszczętnie. Nowa cerkiew została

Wycieczka do BiałowieŜy 
wyświęcona w 1998 r. W 1947 r. na
Świętej Górze powstał prawosławny
Ŝeński klasztor św. Marty i Marii. Od
2000 r. na Świętej Górze znajduje się
Iwierska Ikona Matki BoŜej napisana
na Świętej Górze Atos, podarowana
na pamiątkę 2000 lat
chrześcijaństwa. Najbardziej liczne
pielgrzymki przybywają na Świętą
Górę w czasie Przemienienia
Pańskiego 18/19 sierpnia.

Z Grabarki, przez Hajnówkę
dojechaliśmy do BiałowieŜy,
siedziby Białowieskiego Parku
Narodowego.

Zwiedzanie rozpoczęli śmy od
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego,
siedzibą którego jest nowoczesny
budynek, w którym w sposób
innowacyjny i atrakcyjny
prezentowane są zbiory przyrodnicze
z dziedziny zoologii, botaniki,
historycznego uŜytkowania Puszczy.
Szczególnie silnie akcentowane są
procesy ekologiczne
charakterystyczne dla
Białowieskiego Parku Narodowego.

Na ekspozycji stałej
prezentowane są najbardziej
charakterystyczne dla Puszczy
zbiorowiska leśne (grąd, ols, łęg, bór
sosnowy, borealna świerczyna
bagienna), procesy ekologiczne (np.
fazy rozkładu drewna) i zjawiska
przyrodnicze (np. niezwykłe
bogactwo gatunków królestwa
grzybów i świata zwierząt). W części
kulturowej ekspozycji ukazano
sposoby historycznego uŜytkowania
Puszczy na przestrzeni wieków
(sianokosy, bartnictwo, przerób
drewna na terpentynę i węgiel
drzewny, wąskotorowe kolejki
leśne).

Kolejnym punktem zwiedzania
w BiałowieŜy był Rezerwat
Pokazowy śubrów, gdzie
w warunkach zbliŜonych do
naturalnych, eksponowane są Ŝubry,
koniki polskie typu tarpana, łosie,
jelenie, sarny, dziki, Ŝubronie
(krzyŜówka Ŝubra z bydłem
domowym), wilki i ryś. Padający
deszcz nie zniechęcił nas do poznania
największych zwierząt
zamieszkujących puszczę (Ŝubra,
tarpana czy rysia).

Ostatnim punktem wycieczki
było ognisko i pieczenie kiełbasek
w gospodarstwie agroturystycznym
Polana śubra.

Wyjazd, którego głównym celem
było zapoznanie z fauną i florą BPN
oraz poznanie zabytków
zwiedzanych miejsc stał się bardzo
dobrą formą integracji
przedstawicieli róŜnych grup
społecznych Gminy Sterdyń i na
pewno przyczyni się do jeszcze
lepszego funkcjonowania
Samorządu Gminnego.  

Mieczysław Szymański



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ6

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

W kwietniu bieŜącego roku w drodze przetargu
nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania.
Do końca maja przedmiot projektu którym są kontenery o
pojemności 240 litrów do segregacji trzech
podstawowych frakcji (plastik, szkło, makulatura) trafią
do mieszkańców Gminy Sterdyń. Gmina zakupiła 3.300
sztuk pojemników do segregacji przeznaczonych dla
gospodarstw domowych, 300 kompostowników do
składowania odpadów biodegradalnych równieŜ z
przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz trzy
kontenery do segregacji typu KP7S do uŜytku
publicznego.

W ramach realizacji projektu zostanie równieŜ
przeprowadzona kampania edukacyjne w zakresie istoty
selektywnego zbierania odpadów.

Całkowita wartość projektu to kwota około
450 tys. zł.

Na zakup kontenerów i przeprowadzenie kampanii
edukacyjnej Gmina uzyskała dofinansowanie w
wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania z Unii
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Poprawa funkcjonowania systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Sterdyń poprzez
edukację społeczeństwa w tym zakresie oraz zakup kontenerów do segregacji odpadów”

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelągach”

W drugiej połowie kwietnia rozpoczęły się prace
budowlane przy remoncie budynku świetlicy wiejskiej
w Stelągach. 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty
budowlane oraz dostawy. W ramach robót budowlanych
wykonywana jest elewacja budynku oraz roboty
wewnętrzne polegające na remoncie sufitów, ścian
i posadzek. W ramach dostaw świetlica zostanie
wyposaŜona w 4 stoły, 40 krzeseł, piłkarzyki, stół do
bilarda oraz bieŜnię.

Całkowita wartość projektu to kwota około
70 tys. zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w 79%
kosztów kwalifikowanych zadania.

„Wirtualna panorama Gminy Sterdyn”

Na początku maja została podpisana umowa na
wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu
i wykonaniu prezentacji multimedialnej pn. „Wirtualna
panorama Gminy Sterdyń”. Projekt obejmuje wykonanie
60 zdjęć sferycznych dookoła osi statywu
specjalistycznym sprzętem fotograficznym i połączonych
ze sobą za pomocą programów komputerowych.

Wizualizacja panoramiczna (wycieczka po Gminie
Sterdyń) umieszczona zostanie na stronie internetowej

www.sterdyn.com.pl. Podczas spaceru obrazy moŜna
będzie obracać o 360 stopni, zatrzymać oraz przybliŜyć w
dowolnym momencie. To co przedstawiał będzie obraz
będzie realnym odzwierciedlaniem rzeczywistości.

Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w 79%
kosztów kwalifikowanych zadania.

Urszula Woźniak,  Paweł Pędzich  i Milena Krasowska
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Kilka dni temu minął Mi ędzynarodowy Dzień
Rodziny. Na ten dzień Para Prezydencka - Anna
i Bronisław Komorowscy - skierowała do naszej Gminy
serdeczny list podnoszący temat wartości rodziny w Ŝyciu
kaŜdego z nas, zwracając się jednocześnie z prośbą o
aktywny udział w obchodach tego waŜnego święta.
Sterdyńska szkoła wraz z parafią odpowiada na
prezydencki apel, organizując Dzień Rodziny 1 czerwca
bieŜącego roku przy sterdyńskim Zespole Szkół.
Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości od
godziny 14.

Przy okazji kilka wskazówek dla rodziców do
przemyślenia, do refleksji, do zastosowania w codziennej
pracy nad kształtowaniem właściwych postaw dzieci
oraz postaw rodzicielskich, aby rzeczywistością stała się
piękna i trafna myśl:

„Są tylko dwie rzeczy, w które moŜna wyposaŜyć
własne dzieci: pierwszą są korzenie, a drugą - skrzydła”.

śELAZNE REGUŁY WYCHOWAWCZE 
DLA RODZICÓW

1. Nigdy przy dzieciach nie kłóćcie się. JeŜeli zaistnieją
nieporozumienia, załatwiajcie je    między sobą, bez
świadków.

2. Nigdy przy dzieciach nie róbcie wymówek i nie
sprzeczajcie  się, zwłaszcza na ich temat.

3. Nigdy nie pozwalajcie dzieciom na rzeczy zabronione
przez drugie z rodziców.

4. Nigdy nie zwierzajcie się dziecku z wzajemnych
Ŝalów.

5. Nigdy w obecności dzieci nie wypominajcie sobie wad
ani przewinień.

6. Nigdy nie podwaŜajcie szacunku ani nie osłabiajcie
miłości dziecka do drugiego z rodziców.

7. Nigdy nie mówcie dziecku: “Tylko nie mów tego
mamie”, albo “Nic nie powiedz ojcu”.

8. Nigdy nie mówcie dziecku: “Powiem tatusiowi, jaki
byłeś dziś niegrzeczny”. JeŜeli dzieci straszy się
ojcem, to jak mogą go kochać i mieć do niego
zaufanie?

9. Nigdy nie wydawajcie dzieciom nieprzemyślanych
poleceń. Nie wolno ich teŜ co chwila zmieniać, aby
dziecko nie spostrzegło, Ŝe nakazy i zakazy zaleŜą
wyłącznie od chwilowych humorów czy nastrojów. 

10.Nigdy nie wyróŜniajcie Ŝadnych z dzieci, lecz

wszystkie traktujcie sprawiedliwie.

11.Nie bądźcie rodzicami, którzy wszystko wykonują za
dzieci, ale stawiajcie im słuszne wymagania i powoli
wdraŜajcie do samodzielnej pracy.

12.Bądźcie tacy, jakimi chcielibyście widzieć wasze
dzieci.  

SZUKAJMY DROGI DO NASZYCH DZIECI 

1. Przyglądaj się dziecku jak komuś, kto odbywa cięŜką
wspinaczkę pod wysoką górę.

2. ZauwaŜaj jego mocne strony. 

3. Naucz się słuchać. 

4. Szanuj uczucia swojego dziecka. 

5. KaŜdego dnia doceń coś, co dziecko zrobi dobrze. 

6. Dziel się z dzieckiem swoimi uczuciami. 

7. Bądź stanowczy, pomagając dziecku w dokonywaniu
zdrowych wyborów. 

8. Zacieśnij więź między domem a przedszkolem czy
szkołą. Dziel się z wychowawcą tym,    co lubisz i
podziwiasz w swoim dziecku. 

9. Ucz swoje dziecko, Ŝe nie jest tylko samym ciałem. 

10.Twórz i pielęgnuj pozytywną atmosferę w domu. 

11.Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem. 

12.Dawaj dziecku to, co masz w sobie cennego i waŜnego.

13.Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi o sobie
negatywnie. 

14.Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach. 

15.Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach
dotyczących jego samego i waszej rodziny. 

16.Słuchaj, nie osądzając. 

17.Jasno formułuj wymagania. 

18.Wprowadź na stałe humor w wasze Ŝycie. 

19.Nigdy nie zawstydzaj, nie ośmieszaj ani nie wprawiaj
dziecka w zakłopotanie. 

20.Okazuj swojemu dziecku Miłość bez stawiania
warunków. 

Wzajemna miłość to pozwolić Tobie i Dziecku być
sobą. 

Oprac. Teresa Styś

Z pokoju nauczycielskiego…

Drodzy Rodzice
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Witamy Nowonarodzonych
          1. Murawska Patrycja          Sterdyń

          2. Mielnicki Jakub               Sterdyń

          3. Stolarczuk Oskar             Seroczyn

          4. Stolarczuk Jarosław         Seroczyn

          5. Kruk Szymon                   Stelągi

          6. Sapieja Szymon               Zaleś

          7. Czarnocki Jan                  Paderewek

Oddział Wojewódzki 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP

Województwa Mazowieckiego
Oddział Powiatowy Związku OSP RP 

w Sokołowie Podlaskim
Wójt  Gminy Sterdyń
uprzejmie zapraszają na 

VII Przegląd Orkiestr Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
Województwa Mazowieckiego,

połączony z Powiatowym Dniem StraŜaka,  
który odbędzie się w dniu

8 czerwca 2014 r.  w Sterdyni
na placu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, 

o godz. 10.30

W programie:

  � Przemarsz orkiestr dętych

  � Prezentacje konkursowe orkiestr

  � Powiatowy Dzień StraŜaka

  � Parada marszowa orkiestr

  � Ogłoszenie wyników Przeglądu i wręczenie
nagród zwycięskim orkiestrom

  � Gry i zabawy dla dzieci

  � Występ zespołu Skaner

OSTATNIE  POśEGNANIE
odeszli od nas:

Boguta Tadeusz lat 67

Chędoska Janina lat 94

Kur Antoni lat 86

Goworek Krzysztof  lat 48

Szajko Zofia  lat 89

Pawluczak Kazimiera lat 96


