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W numerze:

Najlepsze ¿yczenia

Oddanie do eksploatacji

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

Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie

Panu Stanisławowi Jurczakowi
- Radnemu Gminy Sterdyni,
Pan Stanisławowi Walczukowi
- Radnemu Gminy Sterdyni,
Panu Sławomirowi Złotkowskiemu
- Sołtysowi Grądów,
Panu Słowomirowie Kempa
- Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,
Pani Iwonie Ferenc
- Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Zuzannie Ceglarz

Przekazanie nowo zakupionego średniego
samochodu ratowniczo - gaśniczego

MAN TGM 13.290
dla jednostki
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Seroczyn

- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Zuzannie Chendoszko
- Sołtysowi Seroczyna
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach 6 maja - 2 czerwca
2010 roku.

Gminne obchody

 Samorządowe Wieści str. 2

DNIA STRAśAKA

 Wybory Prezydenta RP str. 3
 Integracyjny Festiwal Piosenki Religijnej
„Śpiewajmy Panu” – Podlasie 2010 str. 6
 Listy z pokoju nauczycielskiego str. 7
 ARiMR na seminarium n.t.
promocyjnych w Sterdyni str. 8
 Historia OSP w Gminie Sterdyń str. 8

działań
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI
W dniu 29 kwietnia 2010 r.
odbyła się XXX Zwyczajna Sesja
Rady Gminy Sterdyń. Frekwencja
radnych wynosiła 80,3%.
Na sesji Rada Gminy przyjęła
następujące sprawozdania:
- sprawozdanie z wykonania budŜetu
gminy Sterdyń za rok 2009. Rada
Gminy
po
wcześniejszym
zapoznaniu się ze sprawozdaniem
na Komisjach Rady Gminy oraz
opinią
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej sprawozdanie to
przyjęła jednogłośnie.
- sprawozdanie
z
realizacji
„Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych dla Gminy Sterdyń
za rok 2009”
- sprawozdanie z realizacji
„Gminnego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Sterdyń za rok 2009”.
Na sesji Rada Gminy podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia poŜyczki na
termomodernizację. Rada Gminy
postanowiła zaciągnąć poŜyczkę na
termomodernizację budynków
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Łazowie w kwocie do 108 000 zł
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- w sprawie określenia wymagań,
jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie
zezwolenia
na
prowadzenie
działalności
w zakresie
odbierania
odpadów komunalnych
od
właścicieli nieruchomości oraz
opróŜniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
- w sprawie określenia wymagań,
jakie
powinien
spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie
zezwolenia
na
prowadzenie działalności w
zakresie
ochrony
przed
bezdomnymi
zwierzętami,
prowadzenia
schronisk
dla
bezdomnych zwierząt, a takŜe
grzebowisk i spalarni zwłok

zwierząt i ich części.
- w sprawie udzielenia poręczenia
kredytu
komercyjnego
zaciągniętego przez samorządową
instytucję
kultury
Gminną
Bibliotekę Publiczna w Sterdyni.
Rada Gminy udzieliła poręczenia
kredytu długoterminowego do
kwoty kapitału 73 770 zł
zaciągniętego przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Sterdyni na
częściowe sfinansowanie zadania
pn. „Biblioteka XXI wieku z
czytelnią multimedialną.
- w sprawie udzielenia poręczenia
kredytu
komercyjnego
zaciągniętego przez samorządową
instytucję kultury Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Sterdyni. Rada
Gminy udzieliła poręczenia kredytu
długoterminowego do kwoty
kapitału 73 686 zł. zaciągniętego
przez Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Sterdyni na częściowe
sfinansowanie zadania pn. „Rozwój
działalności kulturalnej, społecznej
i sportowej poprzez adaptację
pomieszczeń świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie
terenu
w Seroczynie.
- w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Sterdyń za rok
2009.
Podstawą
do
udzielenie
absolutorium było rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budŜetu
gminy za rok 2009. Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Sterdyń,
której przewodniczy radny Henryk
Radomski,
na
podstawie
przeprowadzonej analizy w zakresie
realizacji budŜetu roku 2009 przez
Wójta Gminy Sterdyń i pozytywnej
opinii
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej wystąpiła do Rady
Gminy z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy
Sterdyń za rok 2009. Rada Gminy
Sterdyń jednogłośnie opowiedziała
się za udzieleniem absolutorium.
- w sprawie zmian w budŜecie gminy
Sterdyń na 2010 rok.
Zmiany w uchwale dotyczą:
Zwiększenia dochodów z tytułu;
- dotacji z budŜetu państwa na

urządzenie szkolnego placu zabaw
w ramach rządowego
programu
„Radosna Szkoła „ w kwocie 63
850 zł , oraz dotacji z Samorządu
Województwa na zadanie pod
nazwą „DoposaŜenie stadionu przy
Szkole Podstawowej w Sterdyni” w
kwocie 70 000 zł.
- planowanego dofinansowania
z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 53 000 zł na
wymianę pokryć dachowych
azbestowo- cementowych.
- dochodów w dziale 700 i 852 w
łącznej kwocie 2 200 zł.
Dokonuje się zmian planu
wydatków na następujące cele:
- Dział 600 – zmiany w tym dziale
wynikają ze zmniejszenia kwoty po
przetargu na
zadanie
„Przebudowa drogi gminnej
Paderewek- Łazówek" w kwocie
249 532 zł, oraz zabezpieczenie
środków
na
opracowanie
dokumentacji na „Przebudowę
chodnika w Seroczynie".
- Dział 700 – zabezpiecza się kwotę 6
100
zł
na
opracowanie
dokumentacji
na
zadanie
„Kształtowanie centrum wsi
Sterdyń".
- Dział 921 – zmniejsza się dotacje na
zadania
inwestycyjne
dla
Gminnych Instytucji Kultury
w łącznej kwocie 139 641 zł oraz
zabezpiecza się kwotę 3000 zł na
opracowanie dokumentacji na
remonty świetlic w Paderewku i
Dzięciołach Dl.
- Dział 926 - zabezpiecza się środki
na opracowanie dokumentacji na
zadanie
inwestycyjne pn. "Teren
rekreacyjno sportowy elementem
integracji mieszkańców sołectwa
Stare Mursy".
W/w
zmiany
powodują
zwiększenia dochodów o kwotę 189
050 zł zł, zmniejszenie wydatków o
kwotę 8 073 zł.
Przychody z tytułu kredytów
i poŜyczek zmniejszają się o kwotę
197 123 zł.
Krysiak Michał
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WYBORY PREZYDENTA RP
Marszałek Sejmu zarządził
wybory na urząd Prezydenta RP na
dzień 20 czerwca 2010 r.
Głosowanie na terenie gminy
Sterdyń odbędzie się w godzinach
6 00 –22 00 w sześciu obwodach
głosowania.
Obecne
przepisy
prawne
umoŜliwiają
ustanowienie
pełnomocnika, który w imieniu
wyborcy odda głos w wyborach.
Pełnomocnictwo do głosowania
moŜe obejmować głosowanie :
1) w dniu pierwszego głosowania
(tzw. I tura wyborów);
2) w dniu ponownego głosowania
(tzw. II tura wyborów), jeŜeli
będzie ono przeprowadzone;
3) w dniu pierwszego i ponownego
głosowania.
Prawo
do
ustanowienia
pełnomocnika do głosowania mają:
• wyborcy posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, a takŜe
wyborcy posiadający równoznaczne
orzeczenie organu rentowego, tj.
orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy,
ustalone na podstawie art. 12 ust.
2, i niezdolności do samodzielnej
egzystencji, ustalone na podstawie
art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych;
2) niezdolności do samodzielnej
egzystencji, ustalone na podstawie
art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej
w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy,
ustalone na podstawie art. 12 ust.
2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy
inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy
inwalidów, a takŜe osoby o stałej
albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny
6) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem moŜe być osoba:

• wpisana do rejestru wyborców w tej
samej gminie, co udzielający
pełnomocnictwa do głosowania lub
• posiadająca zaświadczenie o prawie
do głosowania.
Pełnomocnikiem nie moŜe być
osoba wchodząca w skład komisji
obwodowej właściwej dla obwodu
głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania, a
takŜe męŜowie zaufania, jak równieŜ
kandydaci na Prezydenta RP.
Pełnomocnictwo do głosowania
moŜe przyjąć tylko od jednej osoby
lub od dwóch osób, jeŜeli co najmniej
jedną z nich jest wstępny (ojciec,
matka, dziadek, babka, itd.), zstępny
(syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.),
małŜonek, brat, siostra lub osoba
pozostająca
w
stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli
w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa do głosowania
udziela się przed Wójtem Gminy
Sterdyń Panem Czesławem Marianem
Zalewskim lub przed upowaŜnionymi
przez Wójta pracownikami: Panią
Renatą Piwko i Panią Małgorzatą
Steć.
W celu sporządzenia aktu
pełnomocnictwa wyborca udzielający
pełnomocnictwa składa wniosek do
wójta gminy, w której jest wpisany do
rejestru wyborców. Wniosek taki
naleŜy złoŜyć najpóźniej w 10 dniu
przed dniem wyborów, tj. do 10
czerwca 2010 r.
Do wniosku naleŜy dołączyć:
1) pisemną zgodę osoby mającej być
pełnomocnikiem na przyjęcie
pełnomocnictwa do głosowania;
2) kopię aktualnego orzeczenia

właściwego organu orzekającego
o
ustaleniu
stopnia
niepełnosprawności,
jeŜeli
wyborca
udzielający
pełnomocnictwa
w
dniu
głosowania nie będzie miał
ukończonych 75 lat;
3) kopię zaświadczenia o prawie do
głosowania wydanego osobie
mającej być pełnomocnikiem,
jeŜeli osoba ta nie jest ujęta w
rejestrze wyborców w tej samej
gminie
co
udzielający
pełnomocnictwa.
Akt
pełnomocnictwa
do
głosowania jest sporządzany
w miejscu zamieszkania wyborcy
udzielającego pełnomocnictwa do
głosowania lub innym miejscu na
obszarze gminy, jeŜeli wyborca
zwróci się o to we wniosku o
sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia
udzielonego pełnomocnictwa do
głosowania.
Cofnięcie
pełnomocnictwa następuje przez
złoŜenie najpóźniej na 2 dni przed
dniem wyborów, tj. do 18 czerwca
2010 r. stosownego oświadczenie
wójtowi
gminy,
w
której
sporządzono akt pełnomocnictwa do
głosowania lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwej obwodowo
komisji wyborczej w dniu
głosowania.
Wyborca,
który
udzielił
pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu moŜe zagłosować
osobiście, pod warunkiem, Ŝe zrobi to
wcześniej niŜ pełnomocnik.
Renata Piwko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 12 maja 2010 r. o obwodach głosowania
Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24a
ustawy z dnia 27 września 1990 r. o
wyborach
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXXIV/191/02

Rady Gminy w Sterdyni z dnia 9
sierpnia 2002 r. w sprawie
utworzenia stałych obwodów
głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr
230, poz. 5854) – podaje się do
publicznej wiadomości informację o
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numerach i granicach obwodów
głosowania oraz o siedzibach
obwodowych komisji wyborczych
w wyborach
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca
2010 r.
Obwód nr 1 z siedzibą w Zespole
Szkół w Sterdyni: Chądzyń,
Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze,
Dzięcioły Kolonia, Golanki, Grądy,
Kuczaby, Lebiedzie, Lebiedzie
Kolonia, Paulinów, Seroczyn
Kolonia, Stelągi, Stelągi Kolonia,

Sterdyń.
Obwód nr 2 z siedzibą w budynku
poszkolnym
w Kiełpińcu:
Białobrzegi, Kiełpiniec.
Obwód nr 3 z siedzibą w Szkole
Podstawowej w Łazowie: Łazów,
Łazówek, Seroczyn.
Obwód nr 4 z siedzibą w Remizie
OSP w Paderewku: Paderewek,
Paderewek Kolonia, Sewerynówka,
Szwejki.
Obwód nr 5 z siedzibą w Remizie
OSP w Starym Ratyńcu: Nowe
Mursy, Stare Mursy, Nowy Ratyniec,

Stary Ratyniec, Zaleś.
Obwód nr 6 z siedzibą w Remizie
OSP w Kamieńczyku: Kamieńczyk,
Matejki.
Lokale wyborcze otwarte będą
w dniu 20 czerwca 2010 r.
w godzinach 600 – 2200.
Lokal Obwodowej Komisji
Wyborczej w Sterdyni jest
dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
Zgodnie z art.61 §1 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego
(Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn.zm.), art. 33 ust.1 pkt 1-9
i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o
ocenach
oddziaływania
na
środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227
z późn.zm.)
Wójt Gminy Sterdyń
zawiadamia, Ŝe:
1) przystąpił do przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko,
2) wszczął w dniu 2 marca 2010 r.
postępowanie
administracyjne
w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację przedsięwzięcia pn.
"Budowa biogazowni rolniczej
w miejscowości Stare Mursy gmina
Sterdyń" na terenie działki nr ew.
171,
3) przystąpił do uzgodnienia
i zaopiniowania
,,Raportu
o
oddziaływaniu na środowisko
planowanego przedsięwziecia,,
4) zamieścił w publicznie dostępnym
w wykazie wniosek Biogazowni
Rolniczej w Mursach Sp.z o.o.
Grochów Szlachecki, ul. Sokołowska
5, 08-300 Sokołów Podlaski o
przedsięwzięciu, które obejmować
będzie:
a) budowę magazynów kiszonki –
szczelne, betonowe zbiorniki na

kiszonkę o łącznej powierzchni 8000
m2,
b) budowę dwóch zamkniętych komór
fermentacyjnych o pojemności do 2500
m3 kaŜda,
c) budowę budynku pomocniczego o
powierzchni do 400 m2. W budynku
będą się znajdowały pomieszczenia
biurowe, sterownia komputerowa,
pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
garaŜ, stacja trafo, pomieszczenie
z generatorami i turbiną słuŜącą do
uzyskania energii elektrycznej
z powstałej w wyniku spalania biogazu
energii cieplnej,
d) budowę szamba o pojemności do 10
m3,
e) budowę
zbiornika
resztek
pofermentacyjnych – szczelny
betonowy zbiornik o pojemności do
6000 m3,
f) montaŜ podajnika ślimakowego,
zbiornika słuŜącego do podawania
gnojowicy o pojemności do 50 m3,
niezbędnych rurociągów oraz przyłącza
energetycznego do sieci energetycznej,
g) przejazdowej wagi samochodowej,
h) budowę drogi, placu manewrowego,
Organem właściwym:
1) do
wydania
decyzji
o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
powyŜszego przedsięwzięcia
jest
Wójt Gminy Sterdyń,
2) do dokonania uzgodnień warunków
realizacji przedsięwzięcia/ stosownie
do art.77 ust.1 pkt 1 w/w ustawy jest
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Warszawie,
3) do wydania opinii dla planowanego

do realizacji przedsięwzięcia/
stosownie do art. 77 ust.1pkt 2 i art.
78 ust.1 pkt 2 / jest Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sokołowie Podl.
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację w/w przedsięwzięcia
oraz raport o oddziaływaniu
inwestycji na środowisko będzie
wyłoŜony do publicznego wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń,
ul. T.Kościuszki 6, pokój nr 5,
w godzinach 800- 1600 w terminie od
dnia 12 maja 2010 r. do dnia 9
czerwca 2010 r.
Uwagi i wnioski dotyczące
złoŜonego ,,wniosku'' oraz ,,raportu”
moŜna składać w formie pisemnej,
ustnej do protokołu oraz drogą
elektroniczną w Urzędzie Gminy
Sterdyń ul. Tadeusza Kościuszki 6,
pokój nr 5, w 800- 1600 .
Strony, które w podanym wyŜej
terminie nie wniosą uwag
i wniosków, tracą moŜliwość ich
późniejszego składania.
O terminie i miejscu rozprawy
administracyjnej, na wypadek jej
potrzeby, poinformuję w odrębnym
obwieszczeniem.
Wszelkie uwagi i wnioski
zostaną rozpatrzone przez Wójta
Gminy Sterdyń w decyzji wydanej
po
zakończeniu
oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko.
Wójt Gminy
Czesław Marian Zalewski
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NOWE INWESTYCJE W GMINIE STERDYŃ
W dniu 9 maja br. w Gminie
Sterdyń odbyło się uroczyste
poświęcenie
i
oddanie
do
eksploatacji Stacji Uzdatniania
Wody w Łazowie, przekazanie nowo
zakupionego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego MAN
TGM 13.290 dla jednostki
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
Seroczyn
oraz
przekazanie
samochodów:
1. lekkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego Mercedes BENZ
SPRINTER 313 CDI z jednostki
OSP Seroczyn dla jednostki OSP
Mursy (która jest w KSRG),
2. średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego AVIA GLBA 2/8
z jednostki OSP Mursy dla
jednostki OSP w Kamieńczyku.
Uroczystość ta została połączona
z gminnymi obchodami Dnia
StraŜaka. Rozpoczęła się Mszą Św.
w Łazówku w intencji straŜaków
i ich rodzin, celebrowaną przez
księŜy kanoników: dr Dariusza
Kujawę – proboszcza parafii
Łazówek i Bogusława Bukowickiego
– proboszcza parafii Seroczyn.
Podczas mszy św. ks. kanonik
Bogusław Bukowicki odczytał list od
Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego
Pacyfika Dydycza, w którym biskup
napisał, Ŝe mimo swojej nieobecności
podczas uroczystości duchowo jest
z razem nami, a ks. kanonika dr
Dariusza Kujawę delegował jako
osobistego Przedstawiciela na tychŜe
wydarzeniach. W liście tym
gratulował tak waŜnych inwestycji
dla społeczności lokalnych oraz
gorąco pozdrowił Pana Wójta, Radę
Gminy, Druhny i Druhów StraŜaków
oraz wszystkich uczestników
uroczystości.
Po mszy św. delegacja straŜaków
udała się złoŜyć kwiaty pod figurkę
Św. Floriana w Sterdyni. Pozostali
udali się do zmodernizowanej Stacji
Uzdatniania Wody w Łazowie. Tam
Wójt Gminy Sterdyń – Czesław
Marian Zalewski podziękował
wszystkim,
biorącym
udział
w procesie
inwestycyjnym.
Następnie Zastępca Wójta – Urszula
Woźniak przedstawiła przebieg
realizacji tego przedsięwzięcia.
Przypomniała historię zbudowanej na
początku lat osiemdziesiątych stacji,
która w ostatnich latach nie nadawała

się juŜ do remontu. Decyzję o
rozpoczęciu modernizacji stacji podjęła
obecna Rada Gminy. Rozpoczęto
rozbiórkę części budynku, pozostałą
część odnowiono, przebudowano dach,
wymieniono
stolarkę
okienną
i drzwiową, ocieplono budynek,
wykonano prace wykończeniowe.
Wewnątrz zostały zainstalowane dwa
stalowe,
nadziemne
zbiorniki
retencyjne na wodę, podziemny
odstojnik i zbiornik bezodpływowy.
Zamontowano nadziemne obudowy
studni głębinowych, wymieniono
agregaty pompowie i uzbrojenie.
Zostały teŜ przebudowane rurociągi
poziemne, a teren wokół stacji na nowo
zagospodarowano. Całość prac to koszt
1,7 mln zł.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali:
minister
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki,
przewodniczący Rady Gminy Sterdyń
– Adam Góral oraz prezes ZMWiKW –
Grzegorz Wyrzykowski. Następnie
obiekt został poświęcony.
Z Łazowa zebrani udali się do
Seroczyna, na następną część
uroczystości. Przez wieś odbył się
przemarsz pod remizę OSP z udziałem
Orkiestry
Dętej,
pocztów
sztandarowych
poszczególnych
jednostek z terenu gminy Sterdyń,
straŜaków, przybyłych gości oraz
mieszkańców gminy. Tam Wójt Gminy
przywitał obecnych na uroczystości
gości.
Wśród nich byli: Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek
Sawicki, Główny Inspektor Pracy –
minister - Tadeusz Zając, Senator RP –
Waldemar Kraska, Poseł na Sejm RP –
Krzysztof Borkowski, Dyrektor
Agencji Rynku Rolnego na woj.
mazowieckie - Leszek Iwaniuk,
Wiceprezes centrali ZUS – Artur
Brzózka, Dyrektor Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego w Siedlcach - Ewa
Orzełowska, Komendant Powiatowej
Państwowej StraŜy PoŜarnej – st.
brygadier Józef Panasz, Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP i jednocześnie
Zastępca Komendanta PSP – st.
brygadier Roman Malinowski, Prezes
ZMWiKW w Węgrowie – Grzegorz
Wyrzykowski,
Prezes Powiatowego Banku
Spółdzielczego
w
Sokołowie
Podlaskim – Piotr śebrowski, Dyrektor
Oddziału WZMiUW w Sokołowie

Podl. – Jan Wojtkowski – Paczóski,
inspektor nadzoru obiektu SUW
Bogdan Wilk, Projektant SUW–
Dariusz
Kierzkowski,
przedstawiciele firmy wykonawczej
obiektu
SUW- „Bartosz”
z Białegostoku, ks. kanonik Parafii
Łazówek - dr Dariusz Kujawa, ks.
kanonik Parafii Seroczyn
Bogusław Bukowicki, wójtowie
zaprzyjaźnionych
gmin,
przedstawiciele
instytucji
współpracujących z gminą Sterdyń,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych, radni, sołtysi
z terenu gminy Sterdyń.
Na uroczystość licznie przybyli
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teŜ mieszkańcy wsi Seroczyn
oraz całej gminy.
Wójt Gminy – Czesław Marian
Zalewski z okazji Dnia StraŜaka
złoŜył najlepsze Ŝyczenia wszystkim
straŜakom z gminy Sterdyń oraz
z Państwowej StraŜy PoŜarnej, i ich
rodzinom.
śyczył
dalszej
wytrwałości i zaangaŜowania w
pracę społeczną. Podziękował im za
działania ratowniczo – gaśnicze, za
niesioną ludziom pomoc oraz za
akcję „Zima 2010”. Następnie
oczytał List od Waldemara Pawlaka
– Prezesa ZGOSP, skierowany do
druhów i druhen z okazji ich święta.
Informację nt. funkcjonowania
jednostek Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych w gminie przedstawił
Mieczysław Szymański – sekretarz
ZG OSP w Sterdyni.
Po tej części uroczystości
nastąpiło
przekazanie
poszczególnym jednostkom OSP
kluczyków
do
samochodów

poŜarniczych oraz poświęcenie
nowego samochodu ratowniczo –
gaśniczego MAN TGM 13.290 dla
jednostki OSP Seroczyn, którego
dokonali: ks. kanonik dr Dariusz
Kujawa – proboszcz parafii Łazówek
oraz ks. kanonik – Bogusław
Bukowicki – proboszcz parafii
Seroczyn.
Przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz
Zając – Główny Inspektor Pracy, Adam
Góral – Przewodniczący Rady Gminy
Sterdyń, st. brygadier Józef Panasz –
Komendant
Powiatowy
PSP
w Sokołowie Podl.
Nowy samochód straŜacki posiada
napęd 4 x 4, przekładnię rozdzielczą
z przełoŜeniem
terenowym
i szosowym. Zawieszenie samochodu –
z przodu resory paraboliczne, z tyłu
zawieszenie
pneumatyczne
z moŜliwością regulacji wysokości.
Kabina auta posiada 6 miejsc
siedzących, w układzie 1+1+ 4.
Zakup
samochodu
był

współfinansowany przez Unię
Europejską
z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet
IV „Środowisko, zapobieganie
zagroŜeniom
i energetyka”,
Działanie 4.4 „Ochrona przyrody,
zagroŜenia, systemy monitoringu”
i Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Całkowita wartość projektu: 754
859,99 zł. Wkład Unii Europejskiej:
622 200 zł i dotacja z WFOŚiGW
w Warszawie w kwocie 36 600 zł.
Podczas uroczystości rozdawane
były foldery - „Ochotnicze StraŜe
PoŜarne w Gminie Sterdyń” oraz
„Ekologia w Gminie Sterdyń”
przygotowane specjalnie na tę
okazję.
Anna Kowalska

Zaśpiewali Panu
Po raz VI w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni odbył się
Integracyjny Festiwal Piosenki
Religijnej „Śpiewajmy Panu” –
Podlasie 2010, który uroczyście
otworzył wójt gminy Sterdyń Marian
Zalewski.
Do eliminacji konkursowych
zgłosiło się 25 podmiotów
muzycznych w róŜnych kategoriach:
zespoły wokalne, zespoły wokalno –
instrumentalne, schole dziecięce
i młodzieŜowe oraz soliści w róŜnym
wieku. W sumie na scenie
zaprezentowało się 120 młodych
artystów. KaŜdy podmiot muzyczny
wykonał po dwa utwory, religijny
i patriotyczny
zgodnie
z regulaminem Festiwalu.
Podczas
obrad
komisji
konkursowej Festiwal uświetniła
swoim popisowym numerem „Być
Kobietą” Natalia Piwko ze SP Nr 4
z Sokołowa Podlaskiego laureatka II
miejsca na Ogólnopolskim Spotkaniu
z Monodramem „O Złotą Podkowę
Pegaza”, która zebrała gromkie
brawa
od
zgromadzonej
publiczności.
Konferansjerkę
sprawnie i z gracją prowadził duet

licealistów Karolina Bogucka i Piotr
Brzezik.
Komisja konkursowa w składzie:
Agata Grzyb, Paweł Zakrzewski,
Marcin Stasiuk, Jacek Kubicki
wyróŜniła 6 najlepszych podmiotów
śpiewających, które dostały przepustkę
do udziału w finale XVII Festiwalu
Piosenki Religijnej i Patriotycznej do
Bielska Podlaskiego:
1. Zespół
„KRASNOLUDKI”
z Gminnego Przedszkola przy
Zespole Szkół w Sterdyni.
2. Angelika Marczuk z Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni.
3. Zespół „STREPITOSO ANGELS”
z Parafii pod wezwaniem Trójcy
Świętej w Grodzisku.
4. Weronika Rokita z Gimnazjum im.
H. Sienkiewicza w Sterdyni.
5. Patrycja Katarzyna Godlewska z
Gimnazjum Publicznego im. Ojca
Świętego Jana Pawła II w Bogutach
Piankach.
6. Grupa
Artystyczna
ze
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
w
Sokołowie
Podlaskim.
Wszyscy uczestnicy zmagań

konkursowych otrzymali dyplomy
i drobne nagrody rzeczowe.
Festiwal zakończył się tradycyjnie
wspólnym śpiewem „Abba Ojcze”
i integracyjnym ogniskiem.
Naszym laureatom Ŝyczymy,
aby śpiewająco przeszli przez
zmagania finałowe i mieli swój
udział w nagraniu profesjonalnej
płyty.
Marianna Kobylińska
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Przed Wami pierwszy list, którym
my, nauczyciele sterdyńskiej szkoły
pragniemy rozpocząć „rozmowę” z
Wami na tematy dla nas wspólne i
bardzo waŜne – chcemy poprzez
artykuły w Biuletynie podjąć dialog
na temat wychowania dzieci
i młodzieŜy, o tym jak towarzyszyć
młodym ludziom w drodze do
dorosłości.
Pomysł takiego kontaktu zrodził
się podczas jednego z ostatnich
posiedzeń Komisji OświatowoSocjalnej
Rady
Gminy.
Dyskutowaliśmy na typowo szkolne
tematy i doszliśmy do wniosku, Ŝe
współczesny świat przynosi coraz to
nowe trudności, takŜe wychowawcze.
W ich obliczu niejeden rodzic czy
nauczyciel
jest
bezradny,
niepewny.... A przecieŜ moŜemy
sobie pomóc w pięknej, choć
niełatwej pracy nad kształtowaniem
młodych ludzi.
Bezpośrednim pomysłodawcą
publikacji był Wójt Gminy, pan
Czesław Marian Zalewski, znany
w naszym środowisku jako przyjazny
oświacie oraz zainteresowany
efektami jej codziennej pracy.
Na
łamach
„Biuletynu”
systematycznie będziemy dzielić się
z
Państwem
naszą
wiedzą
i doświadczeniem. Tematem naszych
artykułów
będą
zagadnienia
wynikające z bieŜących obserwacji
i aktualnych
potrzeb
wychowawczych.
Chętnie
skorzystamy z Państwa sugestii
i uwag dotyczących poruszanej
tematyki
i
sposobu
jej
przekazywania.
Zapewniamy, Ŝe nigdy nie
posłuŜymy
się
imionami
i nazwiskami naszych uczniów –
nasze wypowiedzi będą miały
charakter uogólniony; będziemy się
zajmować problemami, a nie
konkretnymi osobami.
Tyle tytułem wstępu.... Przejdźmy
do pierwszego tematu.

Nauczyciele - Rodzicom
Listy z pokoju nauczycielskiego

Im jest starszy, tym więcej czasu
spędza w szkole. I tak jak w domu
najwaŜniejsi są dla niego rodzice, tak
w szkole podobną rolę spełnia
wychowawca.
Rodziców
i wychowawcę wiele łączy:
- z racji swoich funkcji są
odpowiedzialni za dziecko;
- darzą je uczuciami – rodzice miłością,
wychowawca sympatią, która
w miarę upływu czasu przeradza się
w specyficzną więź z wychowankami
(przejawiającą się m.in. w słowach:
„moja klasa”, „moje dzieci”)
- rodzice i wychowawca starają się
zapewnić dziecku jak najlepsze
warunki w domu i w szkole;
- pragną dla dziecka sukcesów, dąŜą do
rozwijania go pod względem
emocjonalnym,
społecznym
i intelektualnym;
-są dumni z sukcesów, mocno
przeŜywają poraŜki.
Między
rodzicami
a
wychowawcami są teŜ róŜnice:
- rodzice to z racji więzów krwi
najbliŜsze
dziecku
osoby;
wychowawca jest osobą spoza
rodziny, obcą;
- rodzice widzą swoje dziecko przede
wszystkim
emocjonalnie
i subiektywnie („moje dziecko jest
najzdolniejsze, najlepiej potrafi").
Wychowawca widzi je na tle grupy,
jest bardziej obiektywny, bo ma
większą skalę porównawczą. Nie
zawsze jego ocena ucznia moŜe być
zbieŜna z oceną rodziców;
- rodzice mają pod opieką od jednego
do kilkorga dzieci – wychowawca
dzieli swoje nauczycielskie serce na
kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt
osób...
śeby w wychowaniu młodego
człowieka dobrze wykorzystać
zarówno podobieństwa, jak i róŜnice
jego rodziców i nauczycieli, muszą się
O relacji: rodzice a wychowawca oni uzupełniać, wzajemnie wzbogacać
wiedzą o dziecku, działać jednym
dziecka
frontem.
W ciągu dziesięciu miesięcy roku
Dlatego teŜ, Drodzy Rodzice,
szkolnego kaŜdy uczeń dzieli swój
zwróćcie uwagę na to, by:
czas między szkołę a dom rodzinny.
- jak najwcześniej nawiązać osobisty

kontakt z wychowawcą waszego
dziecka;
- spróbujcie patrzeć na wychowawcę
jak na swojego sojusznika
i przyjaciela Waszej pociechy;
- nawet jeśli macie krytyczne uwagi o
pracy czy zachowaniu nauczyciela,
nie rozmawiajcie o tym z dzieckiem
i przy dziecku (młody człowiek
w swojej
niedoświadczonej
wyobraźni moŜe niesłusznie
wyolbrzymić ten zły obraz, co jemu
samemu
utrudni
kontakt
z wychowawcą);
- zgłaszajcie wychowawcy na
bieŜąco wszystko, co Was niepokoi
w zachowaniu dziecka (np. nagła
nerwowość, izolowanie się, niechęć
do szkoły, osamotnienie...)
- informujcie o zmianach w stanie
zdrowia dziecka;
- gdy zaistnieje potrzeba, powiedzcie
teŜ o trudnej sytuacji Waszej
rodziny (Ŝyciowej, materialnej,
emocjonalnej);
- bądźcie teŜ świadomi, Ŝe są sprawy
łatwe i trudne do rozwiązania.
KaŜda sytuacja, kaŜde dziecko jest
inne. Dlatego rozwiązywanie
problemów
wymaga
indywidualnego podejścia oraz
czasu. Niestety, nie ma gotowych
podręczników, które podają
skuteczny sposób rozwiązania
kaŜdej
sprawy
według
sprawdzonego przepisu.
- uwaŜnie słuchajcie wychowawców,
ale teŜ dzielcie się swoimi
doświadczeniami i sukcesami.
PrzecieŜ wielu z Was z
powodzeniem wychowało juŜ
starsze dzieci, z których moŜecie
być dumni!
Szanowni Rodzice, kończąc ten
pierwszy trochę moŜe nietypowy list,
mamy nadzieję, Ŝe w kontaktach
z nami podpowiecie tematy, jakie
powinniśmy poruszyć. Chętnie
skorzystamy z Waszych sugestii.
Z powaŜaniem - Teres Styś
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ARiMR na seminarium n.t. działań promocyjnych w Sterdyni
W dniach 6-7 maja br. w Sterdyni
w Pałacu Ossolińskich Ministerstwo
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi
zorganizowało
seminarium
poświęcone wymianie doświadczeń
na temat metodologii promocji wsi,
rolnictwa, unijnych programów
pomocowych a takŜe polskiej
Ŝywności.
Organizatorem
seminarium
była
dr
Anita
Szczykutowicz, Dyrektor Biura
Ministra Marka Sawickiego. W
seminarium uczestniczyli pracownicy
Wydziału
Promocyjno
Wydawniczego
Departamentu
Komunikacji Społecznej ARiMR,
przedstawiciele resortu rolnictwa,
agencji rolniczych i Urzędów
Marszałkowskich.
Seminarium poprzedziła skromna
uroczystość,
podczas
której
przedstawiciele
kierownictwa
Departamentu
Komunikacji
Społecznej w osobach Dyrektora
Marka Kassy, Wicedyrektora Pawła
Wojcieszaka i Naczelnika Wiesława
Stefaniaka przekazali sterdyńskiej
szkole podstawowej kamizelki
odblaskowe z logo ARiMR, PROW
2007 - 2013 i Unii Europejskiej.
Do
Pałacu
Ossolińskich
w Sterdyni przybyło 45 uczniów
z klas I-ych i II-ich szkoły
podstawowej. Dzieciom towarzyszył
wójt Gminy Sterdyń Czesław Marian
Zalewski,
dyrektor
Szkoły
Podstawowej GraŜyna Binduła, oraz
dwie
wychowawczynie
Ewa
Witkowska i ElŜbieta Radomska.
Dyrektor
Departamentu
Komunikacji Społecznej przekazując
kamizelki powiedział, Ŝe udział
ARiMR w seminarium promocyjnym
jest
znakomitą
okazją,
by
przypomnieć młodym Sterdynianom
o bezpieczeństwie na drogach.
Szef DKS zaznaczył, Ŝe w Polsce
co roku na drogach biegnących przez

obszary wiejskie dochodzi do licznych
wypadków z udziałem dzieci a ta
smutna statystyka musi skłaniać do
podjęcia działań zapobiegawczych.
Agencja działając na rzecz ludności
obszarów wiejskich chce tym
sposobem włoŜyć swój drobny wkład
w poprawę jej bezpieczeństwa. A
bezpieczeństwo dzieci szczególnie
waŜne.
Dyrektor Marek Kassa prosił dzieci,
by nie zapominały o zakładaniu
kamizelek odblaskowych kiedy
wychodzą, bądź wyjeŜdŜają np.
rowerem na drogę. Dziękując za
prezent dzieciaki obiecały czynić
z nich codzienny uŜytek. Pozostałe
ofiarowane gadŜety w postaci czapek i
breloczków będą nagrodami w
konkursach
poświęconych
bezpieczeństwu drogowemu a te
dyrekcja szkoły zorganizuje juŜ
niebawem.

Historia OSP
w Gminie Sterdyń

Anna Kowalska

z inicjatywy
Franciszka
Skupiewskiego. W roku 1928
powstała straŜ w Dzięciołach,
której załoŜycielem był
Wincenty Kierył. Jednak 36 lat
późnej nastąpił rozłam, skutkiem
czego było wyodrębnienie dwóch
oddzielnych jednostek: OSP
Dzięcioły BliŜsze i OSP Dzięcioły
Dalsze. RównieŜ w 1928 roku
powstała OSP w Białobrzegach z
inicjatywy pana Czermacha, który
został jej pierwszym naczelnikiem.
OSP w Kamieńczyku powstała w
roku 1953 r. Jej załoŜycielem był Jan
Wicenciak.
OSP w Ratyńcu
Starym powstała w roku 1964. Jej
załoŜycielami byli: Kazimierz
Bocian, Franciszek Michalczuk,
Antoni Kempa. Powołano zarząd,
którego prezesem został Franciszek
Chendoszko.

13 października 1916 roku została
załoŜona przez hr. Franciszka
Krasińskiego
StraŜ PoŜarna
w Sterdyni. Weszła w skład Związku
Floriańskiego, a od września 1921 r. Głównego Związku StraŜy PoŜarnych.
Z chwilą odzyskania przez Polskę
niepodległości zaczęły powstawać
jednostki
OSP
w
innych
miejscowościach Gminy Sterdyń.
W roku 1918 straŜ powstała
w Paderewku, której załoŜycielem był
Kazimierz Ryciak. W 1921 roku
została załoŜona straŜ w Seroczynie.
Cztery lata później, czyli 1925 roku
powstała w Mursach Starych.
Inicjatorem powstania tej jednostki i jej
pierwszym Prezesem był Jan
Mieczysław Szymański
Kopczyński. W 1926 roku powstała
straŜ w Łazowie z inicjatywy Tadeusza Zdjęcia z uroczystości straŜackich:
Danielaka
oraz
w Kiełpińcu picasaweb.google.pl/ospsterdyn
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