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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

Najlepsze ¿yczenia

6 czerwca 2012 r.

„Mam 6 lat”
- gala konkursu MEN

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 Wiesławie Tymińskiej
- Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sterdyni,

Pani Małgorzacie Romańczuk
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Pani Małgorzacie Steć
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Pani Małgorzacie Zalewskiej
- Pracownikowi Urzędu Gminy w Sterdyni,

Pani Małgorzacie Kobryń
- Radnej Gminy Sterdyń,

Pani Małgorzacie Marchel
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Jolancie Ceglarz
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Justynie Stasiuk
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Agnieszce Kur
- Radnej Gminy Sterdyń,

Pani ElŜbiecie Osipiak
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazowie,

Pani ElŜbiecie Ludwiniak
- Pracownikowi Zespołu Szkół? w Sterdyni,

Pani Krasowskiej Alicji
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Parzonce Alicji
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Panu Janowi Niemierka
- Sołtysowi miejscowości Golanki,

Pani Janinie Sójce
- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazowie,

Pani Danucie Kur
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

Pani Danucie Salach
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 1 - 24 czerwca 2012 roku..

Promocja najciekawszych form aktywności
rad rodziców sprzyjających przyjaznej adaptacji
dzieci sześcioletnich w szkole oraz wsparcie
współpracy między radami rodziców w szkołach
i przedszkolach to główne cele ogólnopolskiego
konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Mam 6 lat”, którego wojewódzkie
podsumowanie odbyło się 30 maja br.
Na Mazowszu w konkursie „Mam 6 lat”
wzięło udział 39 szkół podstawowych i 22
przedszkola.
W kategorii „Przedszkola” dwa pierwsze
miejsca przyznano ex aequo: Gminnemu
Przedszkolu w Zespole Szkół w Sterdyni
oraz Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Sokołowie
Podlaskim. Trzecie miejsce zajęło Przedszkole nr
338 w Warszawie.
Uroczystość miała miejsce w Teatrze
Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich
w Warszawie.
Uroczystość
uatrakcyjniły
występy
artystyczne zespołu dziecięcego ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Płocku.
Mieczysław Szymański
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Inwestycje realizowane na terenie gminy Sterdyń

Dalej trwa remont świetlic
wiejskich
w
Paderewku
i Dzięciołach Dalszych. Ukończono
natomiast prace przy budynku
Urzędu Gminy. Przeprowadzono
częściową termomodernizację
budynku, pomalowano pozostałą jej
część, wymieniono część pokrycia
dachowego, a drugą część
pomalowano. Zakończono takŜe
utwardzanie alejek na skwerach
w Sterdyni. Została ułoŜona kostka
brukowa o łącznej powierzchni
ponad 1.000 m2. Usunięte zostały
Ŝywopłoty
wokół
skwerów.
Wykonywane są dalsze prace
porządkowe. Jest jeszcze potrzeba
przeprowadzenia pielęgnacji drzew.
Kolejne działanie inwestycyjne,
prowadzone jest w otoczeniu
świetlicy wiejskiej w Starych
Mursach. Zakres robót obejmuje
utwardzenie placu integracyjnego,
wykonanie boiska z trawy naturalnej
i zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, poprzez usytuowanie
obiektów małej architektury (np.
wiaty, ławek, ogniska, grilla)
i posadzenie roślinności.
Rozpoczął
się
remont
wewnętrzny budynku Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni. W ramach tego
przedsięwzięcia wymieniona będzie
instalacja elektryczna i centralnego
ogrzewania, stolarka drzwiowa,
wyremontowane zostaną posadzki,
ściany i sufity. To zadanie nie
obejmuje
remontu
sali
widowiskowej.
Wartość powyŜszych zadań to
kwota około 650 tys. zł. Pieniądze
pochodzą ze środków własnych
gminy i z funduszy unijnych.
Na terenie gminy w roku

bieŜącym, tak jak w latach
przeszłych część prac porządkowych,
czy remontów prowadzonych jest z
udziałem
mieszkańców
poszczególnych wsi. Przykładem z
ostatnich miesięcy są mieszkańcy
Kamieńczyka, którzy wykonali
nieodpłatnie prace na terenie przy
budynku świetlicy, przy organizacji
Gminnego Dnia StraŜaka, a obecnie
wycinają krzaki, przygotowując
teren
pod
kącik
edukacji
ekologicznej. Innym przykładem
wykonywania nieodpłatnej pracy na
rzecz własnych społeczności są wsie
Dzięcioły BliŜsze i Dzięcioły Dalsze,
które bądź juŜ prowadzą prace
w świetlicach, bądź lada moment je
rozpoczną.
Wielu mieszkańców naszej gminy
charakteryzuje się duŜą aktywnością
i pracowitością skierowaną na cele
ogólnospołeczne.
W
wielu
miejscowościach
corocznie
zauwaŜamy duŜe zaangaŜowanie
i pracę wykonaną przez sołtysów,
radnych
i
mieszkańców.
PrzejeŜdŜając przez poszczególne
wsie widać, czy mieszkańcy dbają o
swoje obejścia, o miejsca komunalne
ogólnodostępne, czy o chodniki
przyległe do posesji. Obowiązek
czyszczenia chodników z ustawy
został nałoŜony na właścicieli posesji
przyległych, jednak duŜo osób tego
obowiązku
nie
wykonuje.
Obowiązkiem mieszkańców jest teŜ
dbanie o wykaszanie rowów
przydroŜnych. A ile osób je
wykasza?
Dziękuję tym wszystkim, którzy
wykonują prace na rzecz własnych
społeczności, proszę jednocześnie
tych niezaangaŜowanych dotychczas
o włączenie się w rozwój i wygląd
poszczególnych miejscowości.
Pamiętajmy, Ŝe robimy to „Sami dla
siebie”

Skwer Armii Krajowej w Sterdyni

Świetlica w Paderewku

Świetlica w Kamieńczyku

Świetlica w Dzięciołach BliŜszych

Świetlica w Dzięciołach Dalszych

Urszula Woźniak
Plac integracyjny w Starych Mursach
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Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników,
którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca do 31 lipca br.
Agencja
Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od
rolników, wnioski o przyznanie
pomocy na zalesienie gruntów
rolnych jak i tych nie uŜytkowanych
rolniczo. Wsparcie takie udzielane
jest w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Chodzi o to, aby pomóc tym
rolnikom, którzy gospodarują na
słabych jakościowo glebach i nie
osiągają zadowalających plonów lub
np. zrezygnowali z prowadzenia
upraw, bowiem nie opłacało im się to
ekonomicznie.
Rezygnując
z
prowadzenia działalności rolniczej na
takich gruntach i sadząc tam las,
mogą liczyć na otrzymywanie
wsparcia finansowego z ARiMR.
Pomoc na zalesianie moŜe być
przyznana jednemu rolnikowi do
powierzchni nie większej niŜ 100 ha.
Rolnik, którego wniosek o
przyznanie pomocy na zalesianie
gruntów rolnych zostanie pozytywnie
zweryfikowany przez ARiMR, będzie
mógł otrzymać pomoc na zalesianie
obejmującą:
Wsparcie na zalesienie - które
jest wypłacane w pierwszym roku
licząc pod dnia zalesienia i stanowi
jednorazową, zryczałtowaną płatność,
która ma pokryć koszty poniesione na
posadzenie lasu i ewentualne
ogrodzenie uprawy leśnej.
Wysokość pomocy jaką moŜe
otrzymać rolnik na zalesianie gruntów
wynosi od 1700 zł/ha (w przypadku
zalesienia gruntów innych niŜ rolne z
wykorzystaniem sukcesji naturalnej)
do 6260 zł/ha. Dodatkowe pieniądze

moŜna otrzymać za wykonanie,
zaleconego przez Nadleśniczego,
ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2metrową siatką metalową. Za
przygotowanie
takiego
zabezpieczenie moŜna dostać 2590
zł/ha lub 6,50 zł za metr bieŜący
wykonanego ogrodzenia.
Premię pielęgnacyjną - która jest
wypłacana corocznie przez 5 lat,
licząc od dnia wykonania zalesienia i
ma
pokryć
koszty
prac
pielęgnacyjnych oraz ochrony uprawy
leśnej przed zwierzyną w przeliczeniu
na hektar zalesionych gruntów.
Wysokość premii pielęgnacyjnej
wynosi 970 zł/ha lub 1360 zł/ha i
zaleŜy od ukształtowania terenu oraz
od kosztów prac pielęgnacyjnych i
ochronnych określonych w planie
zalesienia. W przypadku rolników,
którzy zdecydowali się posadzić las
na gruntach innych niŜ rolne,
wysokość premii pielęgnacyjnej waha
się od 970 do 2050 zł/ha.
Dodatkowo moŜna równieŜ
otrzymać od 190zł/ha do 700 zł/ha za
zastosowanie, zaleconych przez
Nadleśniczego, środków ochrony
młodej uprawy leśnej przed
zwierzyną.
Premię zalesieniową - która jest
wypłacana corocznie przez 15 lat,
licząc od dnia wykonania zalesienia i
ma zrekompensować rolnikowi
utracone dochody, które mógłby
osiągnąć gdyby prowadził działalność

rolniczą na gruntach zalesionych.
Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy
udokumentowali uzyskanie co
najmniej 25% dochodów z
rolnictwa, w roku poprzedzającym
złoŜenie wniosku o pomoc.
Kwota pomocy przyznawanej w
ramach premii zalesieniowej wynosi
rocznie 1580 zł/ha.
Rolnicy
zainteresowani
ubieganiem się o przyznanie
pomocy na zalesianie, jeszcze przed
złoŜeniem w biurze powiatowym
ARiMR wniosku o przyznanie
pomocy na zalesianie, powinni
posiadać plan zalesienia, który
zawiera wytyczne dotyczące
załoŜenia i prowadzenia uprawy
leśnej.

Płatności na zalesione grunty
w kolejnych latach
Aby otrzymać płatności na
zalesione grunty w kolejnych latach,
rolnik zobowiązany jest do składania
corocznie "Wniosku o wypłatę
pomocy na zalesianie". Składa się je
do kierownika biura powiatowego
Agencji, do którego został złoŜony
wniosek o przyznanie pomocy na
zalesianie, w terminie od dnia 15
marca do dnia 15 maja danego roku.
Więcej informacji na stronie:
www.arimr.gov.pl
Renata Piwko

INFORMACJA WÓJTA GMINY STERDYŃ
Niniejszym podaję do wiadomości, Ŝe w dniu 4 czerwca 2012 roku
w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy Sterdyń przeznaczonego
do dzierŜawy połoŜonego w: Łazowie, Seroczynie, Sterdyni Osada.
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej, ,,http://sterdyngw.e-bip.pl''.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?”
Ponad 20 uczniów z terenu gminy
Sterdyń wzięło udział w konkursie
plastycznym, organizowanym przez
Oddział Regionalny KRUS.
Konkurs został przeprowadzony w
szkołach podstawowych, w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy 0-III
i klasy IV-VI.
Konkurs polegał na wykonaniu
pracy, w dowolnej technice
plastycznej, o tematyce związanej
z zapobieganiem upadkom podczas
pracy i zabawy w gospodarstwie
rolnym.
Komisja w składzie: Sławomir
Paprocki – pracownik PT KRUS
w Sokołowie Podlaskim, Lidia
Pawłowska – pracownik PT KRUS w
Sokołowie Podlaskim, Jadwiga
Czarnocka – kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie miny Sterdyń nagrodziła
następujące osoby:

W grupie I (klasy 0-3)
I miejsce zdobyła JULIA KUR- II
kl. SP w Sterdyni
II miejsce zdobyła AMELIA
PROKOPCZUK- II klasa SP w
Sterdyni
III miejsce zdobył JAN KOBRYŃ„0” SP Łazów
W grupie II (klasy 4-6)
I miejsce zdobył HUBERT
ROKITA- IV kl. SP Łazów
II miejsce zdobyłaOLGA
KWIATKOWSKA- V kl. SP Łazów
III miejsce zdobyłHUBERT
ŁAGODA- VI kl. SP Łazów
Laureaci otrzymali nagrody
rzeczowe, które wręczył osobiście
Tadeusz Hardej – Kierownik PT
KRUS w Sokołowie Podlaskim.
Nagrody ufundował równieŜ
Czesław Marian Zalewski – Wójt
Gminy Sterdyń.
W imieniu Wójta wręczyła je

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sterdyń ogłasza:
1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ
nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń
Nieruchomość oznaczona jako działka nr ew. 262 o
łącznej powierzchni 0,84 ha połoŜona w centralnej
części miejscowości Paderewek, zabudowana
budynkiem szkoły (o powierzchni zabudowy 441 m2,
powierzchni uŜytkowej 445,1 m 2 i budynkiem
gospodarczym (o powierzchni zabudowy 88 m2).
Cena wywoławcza 90 000,00 zł. brutto (słownie:
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)
Przetarg odbędzie się dnia 13 lipca 2012 r. o godzinie
10 30 w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń, ul.
Kościuszki 6.
2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ
nieruchomości będących własnością Gminy Sterdyń
Wymienioną nieruchomością są trzy działki połoŜone
w Sterdyni. Działka nr ew. 177/22 o pow. 0,0946 ha,
cena wywoławcza (brutto) - 24.200,00 zł + VAT.
Działka nr ew. 177/28 o pow. 0,0894 ha ha, cena

Jadwiga Czarnocka - Kierownik
Referatu Rolnictwa i Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy
Sterdyń.
Anna Kowalska

Pani
Janinie Tenderenda
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci córki Barbary
składają
Wójt Gminy Sterdyń
wraz z pracownikami Urzędu
wywoławcza (brutto) - 24.000,00 zł + VAT. Działka nr
ew. 177/27 o pow. 0,0958 ha ha, cena wywoławcza
(brutto) - 24.000,00 zł + VAT.
Przetarg odbędzie się dnia 13 lipca 2012 r. o godzinie 1000
w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Sterdyń, ul. Kościuszki 6.
Regulamin przetargów znajduje się do wglądu w Urzędzie
Gminy Sterdyń w pokoju nr 5.
Dodatkowe informacje na stronie internetowej:
www.sterdyn.com.pl w zakładce BIP.
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