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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

śyczenia

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
Panu Sławomirowi Złotkowskiemu
- Sołtysowi miejscowości Grądy,
Panu Słowomirowie Kempa
- Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,
Pani Iwonie Ferenc
- Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Iwonie Sarna
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Zuzannie Ceglarz
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Zuzannie Chendoszko
- Sołtysowi Seroczyn,

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
oraz
wszystkim
mieszkańcom
Gminy
obchodzącym uroczystość imienin w dniach 29
maja - 12 czerwca 2013 roku.

29 maja 2013 r.

z okazji Dnia
Samorządowca
Z
okazji
Dnia
Samorządowca wszystkim
Pracownikom Samorządowym,
Radnym oraz Sołtysom pragnę
złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia
pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji
zadań samorządowych.
Składam podziękowania za wspólną troskę
i działania na rzecz rozwoju lokalnej samorządności.
Dziękuję za trud i poświęcenie z jakim Państwo
słuŜycie naszej społeczności, za owocną pracę, za
ciekawe pomysły i śmiałe decyzje. To Państwa
troska o nasze lokalne wspólnoty sprawia,
Ŝe moŜemy śmielej patrzeć w przyszłość.
śyczę dalszych sukcesów zawodowych,
osobistych, duŜo zdrowia, wytrwałości oraz odwagi
w kreowaniu rozwoju Gminy. śyczę, aby Państwa
wysiłki były zauwaŜone i doceniane przez
mieszkańców Gminy.
Czesław Marian Zalewski
Wójt Gminy Sterdyń

W numerze:
Dzień Samorządu Terytorialnego - str. 2
Wiosenne podtopienia - str. 2
Spotkanie autorskie - str. 3
Święto StraŜaka - str. 4
Pokaz sprzętu rolniczego - str. 5
Władze nowego stowarzyszenia - str. 5
Z pokoju nauczycielskiego... - str. 7
Spotkanie integracyjne - str. 7
Rozwój e-usług - str. 8
Partnerski Urząd Gminy przyjazny
mieszkańcom - str. 8
 Ogłoszenia i komunikaty
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Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto o
charakterze państwowym, obchodzone corocznie 27 maja,
zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w 2000 r. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27
maja 1990 roku.
Dziś mijają 23 lat od momentu reaktywowania
w Polsce samorządu terytorialnego. Reforma
samorządowa uwaŜana jest za jeden z największych
sukcesów okresu transformacji. Czas ten był epoką
wzmoŜonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa
obywatelskiego. Reaktywacja samorządu terytorialnego to
zasługa wielu działaczy aktywizujących lokalne
społeczności, ale przede wszystkim mieszkańców
polskich gmin i miast, tworzących z mocy prawa
wspólnoty samorządowe.
Polski samorząd ma przypisane zadania
i kompetencje. Samorząd lokalny czyli gminy i powiaty
zajmują się sprawami bezpośrednio dotyczącymi
mieszkańców. Są to wszelkie zadania i usługi komunalne,
zarówno w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi,
kanalizacja, utylizacja odpadów i oczyszczanie ścieków,

drogi lokalne, komunikacja zbiorowa itp.), jak
i społecznej (przede wszystkim oświata, ochrona
zdrowia, pomoc społeczna, instytucje kultury),
administracja w szerokim zakresie, planowanie
przestrzenne i budownictwo, ochrona porządku
publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego.
Samorząd województwa zajmuje się przede
wszystkim
tworzeniem
warunków
rozwoju
gospodarczego regionu i jego konkurencyjności,
przygotowuje strategię rozwoju.
Z roku na rok samorządy róŜnych szczebli przejmują
coraz więcej odpowiedzialności za sprawy publiczne w
wielu dziedzinach. Gminom najbardziej brakuje
szerszego dostępu do środków publicznych. WciąŜ jest za
mało pieniędzy - a potrzeby są ogromne. Tym bardziej
trzeba rozumnie gospodarować posiadanymi środkami
i walczyć o akceptację projektów, na które jest
dofinansowanie europejskie.
Renata Piwko

WIOSENNE PODTOPIENIA W GMINIE STERDYŃ
W miesiącu kwietniu br. w
związku z sytuacją pogodową oraz
warunkami hydrologicznymi, na które
miało wpływ roztapianie się grubej
pokrywy śnieŜnej nastąpił wzrost
poziomu wody w rzece Bug oraz
mniejszych ciekach wodnych,
płynących na terenie naszej gminy.
Stan ten przyczynił się do wystąpienia
podtopień, głównie na terenach
połoŜonych w sąsiedztwie rzeki Bug,
tj.: miejscowości Kamieńczyk,
Matejki, Białobrzegi i Kiełpiniec.
Lokalne podtopienia spowodowane
były równieŜ utrudnieniem odpływu
nadmiaru wód roztopowych z rowów
melioracyjnych. Zalane zostały łąki i
pola uprawne.

Sokołowskiego
pogotowie, a
następnie alarm przeciwpowodziowy.
Zalane tereny były monitorowane a
odpowiednie raporty, odnośnie
zmieniającej się sytuacji i wzrastającej
powierzchni zalanych uŜytków
rolnych były przekazywane do
Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Sokołowie
Podlaskim. Zaistniałą sytuację oraz
moŜliwości jej rozwiązania omawiano
równieŜ
z
przedstawicielami
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych oddział Sokołów
Podlaski, którzy w związku z
przekroczonymi stanami alarmowymi
na rzece Bug uprzedzili o stanie
gotowości i bacznej obserwacji
zbliŜającej się fali powodziowej osoby
odpowiedzialne
za
stan
bezpieczeństwa
wałów
przeciwpowodziowych.

Przez Wójta Gminy został
powołany Gminny Sztab Zarządzania
Kryzysowego, a takŜe poinformowane
zostały jednostki OSP z terenów
nadbuŜnych, aby pozostawały w stanie
Największa
powierzchnia
całodobowej gotowości na wezwanie terenów zalanych na terenie Gminy
do określonych miejsc i zdarzeń, jeŜeli Sterdyń
znajdowała
się
takowe wystąpią.
w miejscowości Kamieńczyk oraz
Na terenie Gminy Sterdyń zostało Matejki. Doszło równieŜ do
ogłoszone zarządzeniami Starosty uszkodzenia mostu w Kiełpińcu.

Intensywne opady deszczu
spowodowały,
Ŝe
sytuacja
hydrologiczna uległa ponownemu
pogorszeniu, szczególnie na
terenach niŜej połoŜonych.
Agnieszka Bakońska
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Spotkanie autorskie Danuty Kalinowskiej
W niedzielne popołudnie 28
kwietnia bieŜącego roku w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni
odbyło się spotkanie autorskie poetki
– Danuty Kalinowskiej.
Jego
organizatorami
byli:
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej
i
Sterdyńskie
Towarzystwo Wspierania Twórczości
Lokalnej. Spotkanie prowadził
Mieczysław Szymański, prezes
TMZS, który przedstawił postać
Danuty Kalinowskiej. Urodziła się w
Tchórznicy, a jej rodzicami byli
nauczyciele pracujący w miejscowej
szkole. Wstąpiła w ślady rodziców i
równieŜ została nauczycielką. JuŜ od
najmłodszych lat przejawiała
zdolności literackie i artystyczne, a
swój pierwszy wiersz napisała w
wieku trzynastu lat. Przez całe Ŝycie
aktywnie uczestniczyła w Ŝyciu
społeczno – kulturalnym miasta
Sokołowa Podlaskiego i powiatu. Od
2003 roku pełni funkcję kierownika
artystycznego zespołu wokalnego
„Seniorynki”, dla którego to pisze
teksty piosenek, skeczy i monologów.
Twórczość swą prezentuje na
spotkaniach z dorosłymi i młodzieŜą.
Napisała trzy tomiki poezji: „To cóŜ,
Ŝe jesień”, „Moje wiersze” i „Nie
uciekaj Ŝycie”. W wierszach poetka
sławi Boga oraz opiewa piękno
przyrody i Podlaskiej Ziemi.
Po rozpoczęciu na scenie
wystąpiły: Natalia Zielińska,
Aleksandra Szajko, Weronika Piwko
oraz Ewelina Florczuk, uczennice
Zespołu Szkół w Sterdyni –
wychowankowie
świetlicy
socjoterapeutycznej i zaprezentowały
kilka wierszy poetki. MłodzieŜ
przygotowała Anna Dyoniziak –
wychowawca świetlicy, prezes
STWTL.
W kolejnej części spotkania głos
zabrała
Danuta
Kalinowska.
Wspaniale prezentowała swoje
wiersze. Jedne wzruszały liryzmem,
głębią przeŜyć i metaforą, zaś drugie
bawiły Ŝartobliwą formą. Kilka
utworów zaśpiewała wspólnie

z Teresą Bończuk. Poetka opowiadała
o swej twórczości w sposób
porywający odbiorców w labirynty
wyobraźni.
Mieczysław
Szymański
poinformował zgromadzonych, iŜ na
początku kwietnia poetka – Danuta
Kalinowska obchodziła urodziny. Z
tej okazji złoŜył jubilatce w imieniu
wszystkich serdeczne Ŝyczenia,
wręczył kwiaty i tort oraz odśpiewano
„Sto lat”. Ponadto Marianna
Kobylińska- dyrektor GOKiS w
Sterdyni w imieniu Wójta Gminy
Sterdyń i własnym złoŜyła Jubilatce
gorące Ŝyczenia oraz wręczyła kwiaty
i upominek.
Na zakończenie spotkania poetka
wpisywała
zainteresowanym
dedykacje do tomiku wierszy „Nie
uciekaj Ŝycie”.
Stanisława Maciak

BADANIE STRUKTURY
GOSPODARSTW ROLNYCH
OD 1 DO 8 LIPCA 2013 ROKU
W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. w wylosowanych
gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone
badanie dotyczące struktury gospodarstw rolnych.
Zbierane będą dane między innymi o:
- uŜytkowaniu gruntów,
- powierzchni zasiewów,
- pogłowiu zwierząt gospodarskich,
- wyposaŜaniu gospodarstw w sprzęt rolniczy.
Dane będzie moŜna przesłać do Urzędu Statystycznego za
pośrednictwem internetu, telefonicznie lub ankieterowi.
W liście Prezesa GUS skierowanym do rolników zostanie podany
szczegółowy zakres zbierania danych oraz wskazówki o sposobie ich
przekazania.
Renata Piwko

4

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

ŚWIĘTO STRAśAKA W STERDYNI
Tegoroczne obchody Gminnego
Dnia StraŜaka odbyły się w Sterdyni.
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką
i przemarszem
jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
gminy Sterdyń z placu przed remizą
do figurki św. Floriana, gdzie
delegacja straŜaków złoŜyła kwiaty.
Następnie wszyscy udali się do
kościoła parafialnego pw. św. Anny
w Sterdyni. Mszę świętą w intencji
straŜaków odprawił ks. kan. Ryszard
Zalewski - Diecezjalny duszpasterz
straŜy poŜarnej, proboszcz parafii
Prostyń.
Po mszy zebrani się udali w
asyście StraŜackiej Orkiestry Dętej
i pocztów sztandarowych na plac
przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni, gdzie odbyła się
oficjalna część uroczystości.
Komendant Gminny OSP Andrzej Pogorzelski złoŜył meldunek
byłemu
komendantowi
powiatowemu Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Sokołowie Podlaskim st.
bryg. Józefowi Panaszowi.
Zgromadzonych gości powitał
Czesław Marian Zalewski - Wójt
Gminy Sterdyń, Prezes Gminnego
Zarządu Związku Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych. Podkreślił rolę
słuŜby straŜackiej, zaangaŜowanie
oraz skuteczną działalność na rzecz
ratowania ludzi i mienia zarówno
podczas zdarzeń losowych jak i klęsk
Ŝywiołowych, które coraz częściej
nawiedzają nasz region (ulewne
deszcze i powodzie).
W uroczystości uczestniczyli m.
in. Czesław Marian Zalewski – Wójt
Gminy Sterdyń, Prezes Gminnego
Zarządu Związku Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych, Adam Góral –
Przewodniczący Rady Gminy
Sterdyń, Andrzej Pogorzelski –
Radny Powiatu Sokołowskiego
Komendant Gminny Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych, starszy brygadier
Roman Malinowski - Komendant
Powiatowy Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Sokołowie Podlaskim,
Józef Panasz – Kierownik Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym, Piotr

Talarczyk – Kierownik Posterunku
w Sterdyni, ks. kan. Ryszard Zalewski Diecezjalny duszpasterz straŜy
poŜarnej, proboszcz parafii Prostyń, ks.
kan. dr. Zbigniew Rycak - proboszcz
parafii Sterdyń, ks. kan. dr Dariusz
Kujawa – proboszcz parafii Łazówek,
ks. dr Wodzisław Szczepanik – wikary
parafii Sterdyń, Urszula Woźniak - z-ca
Wójta Gminy Sterdyń, kierownictwo
Urzędu Gminy, kierownicy jednostek
organizacyjnych, druhowie jednostek
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych
z terenu gminy Sterdyń, radni gminy
Sterdyń i mieszkańcy.
Podczas uroczystości wręczone
zostałały odznaczenia i medale.
Odznakę Wzorowy StraŜak orzymała
druhna
Marianna
Kobylińska
z jednostki OSP Mursy. Złotym
Medalem Za Zasługi dla PoŜarnictwa
odznaczono druha Janusza Jurczaka
z jednostki OSP Dzięcioły Dalsze.
Anna Kowalska

KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyległych do dróg
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o trzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 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 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.
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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POKAZ SPRZĘTU ROLNICZEGO W CHĄDZYNIE
W sobotę dnia 18 maja 2013
roku w miejscowości Chądzyń
odbył się pokaz sprzętu rolniczego.
Inicjatorem tego przedsięwzięcia
i współorganiaztorem był Krzysztof
Makowiecki – sołtys wsi Chądzyń,
radny Gminy Sterdyń.
W pokazie udział wzięły firmy:
Agro Frankopol - maszyny
zielonkarskie firmy Krone
Mc Cormik – ciągniki rolnicze
Schaffer - ładowarki
De Heus – producent pasz dla
zwierząt
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Kosów Lacki
Zakład Mięsny śelaźniki
Mazowieckie Centrum Hodowli i
Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
śelków
Podczas pokazu moŜna było
obejrzeć nowoczesny sprzęt
(ciągniki, ładowarki, maszyny
słuŜące do zbioru zielonki)
oraz przetestować
maszyny
w warunkach polowych.

Przybyli mogli zapoznać się
zapoznać się z aktualną ofertą firm.
Na pokazie obecni byli m. in.
Adam Góral – Przewodniczący Rady
Gminy Sterdyń, Czesław Marian
Zalweski – Wójt Gminy Sterdyń,
Witold Dmowski – Prezes OSM
Kosów Lacki, Tadeusz Bednarczyk Kierownik Działu Skupu Mleka
OSM Kosów Lacki, Tomasz
Abramczuk – właściciel firmy Agro
Frankopol, Marcin Ciekot - Spec. ds.
Marketingu
i
Rozrodu
z Mazowieckiego Centrum Hodowli i
Rozrodu w śelkowie
Dla wszystkich uczestników firma
Agro Frankopol zapewniła darmowy
catering.
Impreza okazała się sporą atrakcją
zarówno
dla
miejscowych
i okolicznych rolników, jak równieŜ
innych osób. Pokaz obejrzało ok 300
rolników.
Anna Kowalska

00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 19, LOK. 17, TEL.(0-22) 826-11-68, FAX (0-22) 826-44-55

ZWIĄZEK MŁODZIEśY WIEJSKIEJ

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

Rok załoŜenia 1928

Wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
„Łazowskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne”
Dnia 15 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkolno –
• Monika Lachowska– Członek
Przedszkolnym w Łazowie odbyło się pierwsze Walne
Wyboru dokonano równieŜ Komisji Rewizyjnej. W jej
Zebranie Członków Stowarzyszenia „Łazowskie skład weszli:
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne”.
• Marta Piwko– Przewodniczący Komisji
Stowarzyszenie powstało w ubiegłym roku w
• Janusz Parzonka– Zastępca Przewodniczącego
ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe
Komisji
wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji
• Katarzyna Wilk– Członek
pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko Na zebraniu został poruszony temat w związku z
wiejskich”.
ustaleniem
zasad wysokości i trybu płacenia składek
Podczas zebrania dokonany został wybór
członkowskich.
Zarządu. W skład Zarządu weszli:
Patrycja Powierza
• Agnieszka Kuć – Prezes
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
• Małgorzata Kobryń – Wiceprezes
Pozarządowych w Sterdynie-mail:
• Agnieszka Ołtarzewska– Sekretarz
patrycja.wojewodzka@zmw.pl
• Małgorzata Boruta– Członek
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WÓJT GMINY STERDYŃ
ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.) na zorganizowanie w 2013 roku wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin: wielodzietnych,
ubogich i zagroŜonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem.
I. Zlecenie realizacji zadania publicznego ma formy:
1) powierzenia organizacji wypoczynku letniego dla
dzieci z terenu gminy Sterdyń – uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadania wynosi 5.000,00 zł. Środki publiczne
wydatkowane z budŜetu gminy na realizację
zadania w 2013 r. wynosiły 3.500,00 zł.
2)wsparcia organizacji wypoczynku letniego dla dzieci
z terenu gminy Sterdyń – uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie
zadania wynosi 5.000,00 zł.
Środki publiczne wydatkowane z budŜetu gminy na
realizację zadania w 2013 r. wynosiły 3.500,00 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji:
Przy organizacji wypoczynku dla dzieci naleŜy
bezwzględnie zastosować poniŜsze wytyczne :
1) stawka za jednego uczestnika kolonii/obozu wynosi
maksymalnie 700,00 zł w przypadku powierzenia
zadania, a 600,00 zł za jednego uczestnika w
przypadku wsparcia zadania,
2) czas trwania turnusu nie moŜe być krótszy niŜ 10 dni,
3) realizacja programów profilaktycznych,
4) organizator zapewnia, w ramach kosztu pobytu
dziecka na kolonii/obozie, wyŜywienie, dowóz,
zakwaterowanie, wynagrodzenie personelu, koszty
realizacji programu profilaktycznego, koszty
ubezpieczenia, itp. - uczestnicy nie ponoszą Ŝadnej
odpłatności z tytułu pobytu na kolonii/obozie.
III.Termin realizacji od dnia 30.06.2013 r. do
31.07.2013 r.
IV.Rozpatrzenia ofert dokona Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Sterdyni na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie oraz „Programu współpracy
Gminy Sterdyń z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego na rok 2013"
1.Opiniowanie ofert odbywać się będzie w oparciu o
kryteria :
a) wiarygodność i doświadczenie w organizacji
wypoczynku:

b) posiadanie wykwalifikowanej kadry do realizacji
programów profilaktycznych;
c) atrakcyjność miejsca wypoczynku dzieci.
Kryteria wymienione w punktach a, b, c będą
punktowane od 0 do 10 przez poszczególnych
członków komisji konkursowej w oparciu o
dokumenty zawarte w złoŜonych ofertach.
Pozytywną opinię uzyskają oferty, które uzyskają
największą ilość punktów.
2. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy.
V.Warunki jakie naleŜy spełnić, aby ubiegać się o
realizację zadań wymienionych w pkt. I:
1.oferta musi spełniać warunki określone w art. 14
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.),
2. oferta musi być sporządzona zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.
U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
3.Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne,
zawierające uchybienia formalne lub złoŜone po
upływie terminu
składania ofert nie będą
rozpatrywane.
VI.Termin składana ofert upływa z dniem 12
czerwca 2013 r. godz. 10.00.
VII. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
do 14 czerwca 2012 r.
VIII. Oferty naleŜy składać na adres : Urząd Gminy
Sterdyń ul. T. Kościuszki 6 08-320 Sterdyń.

Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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Z pokoju nauczycielskiego…

Drodzy Rodzice
Powoli kończy się kolejny rok
szkolny. Jednak zanim zabrzmi
ostatni dzwonek, trzeba uwaŜnie
przyjrzeć się sytuacji szkolnej
naszych dzieci, aby uniknąć
przykrych
niespodzianek
i
rozczarowań. KaŜdy rodzic zdaje
sobie sprawę, jakim uczniem jest jego
dziecko. Jeśli kłopoty szkolne
zdarzały się wcześniej, warto
sprawdzić, jaka jest aktualna sytuacja
naszego dziecka. Koniecznie
wejdźmy do szkoły i sprawdźmy
dziennik! Jest jeszcze czas na
poprawę – do 20 czerwca
nauczyciele decydują o ocenach.
Pamiętajmy teŜ, Ŝe do końca roku
odbywają
się
sprawdziany,
odpytywania, poloniści zadają
wypracowania itd. W imieniu
wszystkich nauczycieli zapraszam
do szkoły po wiadomości o
dzieciach! JuŜ teraz!
Pragnę równieŜ poinformować o
miłych wydarzeniach, w których

uczestniczyli gimnazjaliści. 16 maja
br. W GOK-u odbyło się kolejne
Powiatowe Spotkanie z Poezją i
Prozą Podlasia. To piękne imprezy,
a ich bohaterami są miejscowi
twórcy ludowi oraz występujące
dzieci i młodzieŜ. Odbywa się
konkurs poetycki oraz recytatorski.
W kategorii gimnazjum w konkursie
recytatorskim I miejsce zajęła
Adrianna Adamczuk z kl. III a,
natomiast w konkursie poetyckim
Milena Bakońska z klasy II a
zajęła II miejsce. Opiekunką
dziewcząt była Teresa Styś.

Dzień Patrona w gimnazjum
Jak co roku obchodziliśmy Dzień
Patrona. W tym roku było to w maju
miesiącu urodzin Pisarza.
Gimnazjaliści przygotowani przez
Teresę Styś i Zuzannę Ceglarz
zaprezentowali piękną inscenizację,
przypominającą biografię Noblisty
oraz bohaterów jego dzieł. Był więc

sam Henryk Sienkiewicz (w tej roli
Michał K.), a takŜe Skawiński
i straŜnik portowy z „Latarnika”,
Kmicic i Oleńka z „ Potopu”, Helena i
Skrzetuski z „Ogniem i mieczem”,
Winicjusz i Ligia z „Quo vadis”,
Wołodyjowski z Zagłobą z Trylogii
oraz Staś i Nel z „W pustyni
i w puszczy”. Brawurowe występy
naszych
młodych
artystów
wzbogaciła piękna muzyka. Całość
wysoko ocenili widzowie, którzy
z uwagą śledzili inscenizację.
AŜ szkoda, Ŝe Państwo nie
widzieli swoich dzieci…
Kończąc,
jeszcze
raz
przypominam, Ŝe szkoła, a w niej
przyjaźni nauczyciele jak zawsze
czekają. Zadbajmy w porę o dobre
cenzurki uczniów. Przypilnujmy
dzieci w tych ostatnich tygodniach
szybko kończącego się roku
szkolnego.
Z nauczycielskim pozdrowieniem
Teresa Styś

Spotkanie integracyjne
Z inicjatywy wychowawczyń kl.
I – Hanny Zduniak i kl. II ElŜbiety Radomskiej 7 maja 2013r.
odbyło się w Szkole Podstawowej
w Sterdyni spotkanie integracyjne.
Gościli u nas uczniowie wraz z
wychowawczyniami – p. Justyną
Bielawską
oraz
p.
Anną
Janczewską – Marchelą. Goście
przyjechali do nas ze Szkoły
Podstawowej
w
Rytelach
Świeckich, która jest oddalona od
Sterdyni 22 km. Do tej szkoły
uczęszcza 34 uczniów z kl. 0-VI.
Uczniowie z Rytel Świeckich
podczas spotkania uczestniczyli w
zajęciach kl. II, na których
zapoznali się z działaniem tablicy
interaktywnej oraz multibookiem.
Następnie wszyscy udali się na

wycieczkę
do
Pałacu
Ossolińskich. Zwiedzili jego
wnętrze oraz podziwiali ogromny
park w stylu angielskim wokół
obiektu. Tam teŜ zrobili
pamiątkowe zdjęcie. Nasi goście
oglądali takŜe pomieszczenia i
otoczenie
naszej
szkoły.
Skorzystali z zabaw w sali
„Radosnej Szkoły”.
W
ogromnej
grupie
integracyjnej odbył się wspólny
obiad w stołówce szkolnej, a
następnie słodki poczęstunek,
który przygotowali rodzice
uczniów kl. I i II.
Nasze
dzieci
zostały
obdarowane lizakami przez
kolegów i koleŜanki.
Wspólne spotkanie odbyło się

w przyjaznej, wesołej i ciepłej
atmosferze.
Wszyscy
poŜegnaliśmy się, a nasi uczniowie
dostali zaproszenie do Szkoły w
Rytelach Świeckich. Na pewno
wkrótce tam pojedziemy.
ElŜbieta Radomska
Hanna Zduniak
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„Rozwój e-usług ”
Gmina Sterdyń wspólnie ze Starostwem Powiatowym
i innymi gminami zrealizowała projekt pn. „Rozwój eusług w powiecie sokołowskim” w ramach Priorytetu II –
„Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.2 –
„Rozwój e-usług”.
W wyniku realizacji projektu w Urzędzie Gminy oraz
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiono
elektroniczny obieg dokumentów (elektroniczne usługi
publiczne dla obywateli i przedsiębiorców)
oraz Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Oprócz tego zakupiony został sprzęt dla całego Urzędu
Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
komputery wraz z oprogramowaniem, laptopy, drukarki,
skanery, niszczarka.
Na korytarzu w Urzędzie zainstalowano specjalny
kiosk Internetowy, z którego za darmo mogą korzystać
odwiedzający urząd.
Dodatkowo zaadaptowane zostało pomieszczenie na

serwerownię oraz w pełni wyposaŜone w serwery,
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przetwarzania
i dostępu do danych.
Wszystkie usługi i zakupy przewidziane w ramach
projektu mają na celu usprawnienie funkcjonowania
administracji samorządowej oraz ułatwienie wymiany
informacji pomiędzy Urzędem, a mieszkańcami.
Wartość projektu wyniosła 673 660,76 zł, w tym
GOPS - 144 451,37 zł. Dofinansowanie z Unii
Europejskiej to 85%.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013.
Anna Kowalska

Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom

Gmina Sterdyń wspólnie z Gminą Sokołów Podlaski,
Sabnie, Jabłonna Lacka oraz Repki otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu „Partnerski Urząd
Gminy przyjazny mieszkańcom” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie
nieprzekraczającej 1.054.890,52 zł. Zadanie to jest
realizowane bez udziału finansowego Gminy Sterdyń.

telefoniczną, skaner A-3 wraz z oprogramowaniem,
drukarkę laserową monochromatyczną, fax.
Zostanie równieŜ utworzona nowa strona
internetowa gminy oraz zmodernizowana zawartość
Biuletynu Informacji Publicznej. Zakupiony zostanie
takŜe program do informacji prawnej i program
graficzny.

Celem projektu jest wzrost jakości usług publicznych
Pracownicy urzędu będą mieli moŜliwość podnosić
świadczonych przez urzędy na szczeblu samorządu swoje kwalifikacje w róŜnych formach warsztatów,
terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o szkoleń językowych, komputerowych kursów
zasięgu regionalnym i lokalnym.
specjalistycznych oraz studiach podyplomowych.
W ramach projektu został zakupiony zestaw mebli do
Renata Piwko
punktu obsługi interesanta, tablica informacyjna
wewnętrzna, gablota jednostronna zewnętrzna oraz 2
sortery naścienne.
Urząd Gminy wzbogaci się równieŜ o nową centralę
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