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Najlepsze ¿yczenia

Zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji z wykonywania powierzonych
obowiązków z okazji imienin składa w imieniu
Radnych Gminy, Sołtysów oraz Pracowników
Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Adam
Góral i Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski

Pani Jolancie Ceglarz
- Pracownikowi Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Jolancie Oleszczuk
- Pracownikowi  Urzędu Gminy 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,
Panu Pawłowi Pędzichowi 
- Pracownikowi  Urzędu Gminy w Sterdyni,
Pani Halinie Pawluczak
- Sołtysowi miejscowości Stelągi Kolonia,
Panu Henrykowi Radomskiemu
-  Sołtysowi Lebiedzi Kolonia,
Panu Henrykowi Wicenciakowi
- Sołtysowi miejscowości Matejki,

Panu Czesławowi Marianowi Zalewskiemu

- Wójtowi Gminy Sterdyń
zdrowia i pomyślności
w Ŝyciu osobistym
oraz satysfakcji ze
sprawowania zaszczytnej
funkcji, z okazji imienin
składają Radni Gminy,
Sołtysi oraz Pracownicy
Samorządowi.

Pani Anecie Wilk
- Pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury i

Sportu w Sterdyni
Księdzu Wodzisławowi Szczepanikowi
-  Katechecie w Zespole Szkół w Sterdyni,
Panu Krzysztofowi Makowieckiemu
-  Radnemu Gminy Sterdyń,
Panu Krzysztofowi Woźniakowi
- Pracownikowi  Gminnego Ośrodka Kultury i

Sportu w Sterdyni,
Pani Annie Dyoniziak
- Pracownikowi Urzędu Gminy Sterdyń i Zespołu

Szkół w Sterdyni,
Pani Annie Jagiełło
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Annie Jagiełło
- Pracownikowi  Urzędu Gminy w Sterdyni,
Pani Annie Kowalskiej
- Pracownikowi  Urzędu Gminy w Sterdyni,
Pani Hannie Walczuk 
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Hannie Zduniak
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni,
Pani Marcie Piwko
- Pracownikowi  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Łazowie,
Pani Marcie Truskolaskiej  - Wilgos
- Pracownikowi  Zespołu Szkół w Sterdyni

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym
uroczystość imienin w dniach    13 czerwca -
1 sierpnia 2013 roku.
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W dniu 27 czerwca 2013 r. o
godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Sterdyni
odbyła się XXII Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wynosiła 100%. 

Miała ona szczególny charakter,
poniewaŜ zgodnie z ustawowym
obowiązkiem nie później niŜ  do 30
czerwca roku następującego po roku
budŜetowym Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie absolutorium dla
Wójta.

Rada Gminy Sterdyń po
zapoznaniu się ze sprawozdaniem z
wykonania budŜetu, sprawozdaniem
finansowym, sprawozdaniami
finansowych instytucji kultury,
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
oraz  opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej jednogłośnie udzieliła
absolutorium Wójtowi Gminy–
Czesławowi Marianowi Zalewskiemu
z tytułu wykonania budŜetu za 2012
rok. Wójt dziękując za  zaufanie -
jednocześnie podkreślił, Ŝe to nie tylko
zasługa jego osoby, ale równieŜ
wszystkich pracowników Urzędu
Gminy. 

W sesji Rady Gminy wzięli udział
równieŜ przedstawiciele policji:
mł. insp. Wiesław Nasiłowski –

Komendant Powiatowy Policji w
Sokołowie Podlaskim

asp. szt. Piotr Talarczyk - Kierownik
Posterunku Policji w Sterdyni

asp. szt. Sławomir Tomaszewski -
Oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w  Sokołowie
Podlaskim.
Z inicjatywy przybyłych odbyła

się debata społeczna poświęcona
bezpieczeństwu na terenie Gminy
Sterdyń. Debatę rozpoczął
Przewodniczący Rady Gminy Adam
Góral, następnie przekazał głos
Komendantowi Powiatowemu Policji
w Sokołowie Podlaskim, który
poinformował o poziomie
bezpieczeństwa na terenie gminy
Sterdyń, podkreślając jednocześnie, Ŝe
niezwykle waŜne i istotne jest
pozyskanie na ten temat informacji od
mieszkańców. Zwrócił się z  prośbą o
wszelkie sugestie i pytania, zachęcając
do dyskusji. 

Wśród poruszanych kwestii
pojawiły się pytania nawiązujące do

pracy dzielnicowego i sugestie
odnośnie jego wizyt w poszczególnych
miejscowościach. Zwrócono uwagę na
konieczność kontroli porządku na
posesjach. Poproszono o zwiększenie
patroli i baczne przyglądanie się
młodzieŜy, bo choć nie moŜna na nią
narzekać, to zbliŜa się okres wakacyjny
więc pomysły spędzania wolnego
czasu mogą być róŜne – jednak nie
zawsze bezpieczne. ZauwaŜono
potrzebę spotkań z  policją,
przeprowadzanych w ramach
profilaktyki z młodzieŜą szkolną i  jej
rodzicami.   

Podczas debaty zebrani na sali
poproszeni zostali o wypełnienie
anonimowej ankiety dotyczącej pracy
policji oraz bezpieczeństwa i
potencjalnych zagroŜeń w najbliŜszej
okolicy. 

WaŜne miejsce w obradach sesji
Rady Gminy zajęła dyskusja dotycząca
tematyki odpadów komunalnych.
Umowa na odbiór odpadów
komunalnych z terenu Gminy Sterdyń
została zawarta z  Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Węgrowie.
NajbliŜszy czas pozwoli na
zdiagnozowanie sytuacji odpadów
komunalnych w „nowym wydaniu”. 

Podkreślono równieŜ potrzebę
edukacji mieszkańców w tej sprawie,
poniewaŜ prawidłowo prowadzona
segregacja jest jedną z metod
ograniczenia ilości odpadów
podlegających utylizacji  przez odzysk
surowców nadających się do
ponownego uŜytku lub przetworzenia  i
wykorzystania przy produkcji nowych
materiałów.  

Rada Gminy Sterdyń na sesji
podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego

sprawozdania finansowego Gminy
Sterdyń wraz ze  sprawozdaniem
z wykonania budŜetu za 2012 r.;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
finansowych gminnych instytucji
kultury działających na terenie
Gminy Sterdyń;

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu za 2012 r.;

- w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Sterdyń na lata  2013 – 2015;

- zmieniającą uchwałę w sprawie

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń W numerze:
  � Samorządowe Wieści

Gminy Sterdyń -  str. 2 
W dniu 27 czerwca 2013 r. o
godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
w Sterdyni                     odbyła
się XXII Sesja Rady Gminy
Sterdyń. 

  � Śladami historii Seroczyna
-  str. 3
Celem zadania jest zachowanie
walorów historycznych
miejscowości, poprawa estetyki
i funkcjonalności przestrzeni
publicznej miejscowości
Seroczyn. 

  � Zawody Sportowo
PoŜarnicze - str. 4
W niedzielne popołudnie - 14
lipca 2013 roku -
w miejscowości Grodzisk
gmina Sabnie  odbyły się
Mi ędzyminne Zawody
Sportowo - PoŜarnicze. 

  � Dłutem wyryte - str. 5
Po pięciodniowych zmaganiach
w ramach projektu „Dłutem
wyryte” powstały trzy okazałe
rzeźby.

  � Spotkanie autorskie
Lucyny Maksimiak -str. 6
9 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w
Sterdyni odbyło się spotkanie
autorskie Poetki Lucyny
Maksimiak.

  � Spotkanie integracyjne
przedszkolaków  29 maja w
Łazowie -str. 7

  � Spotkanie Wójta z
S u p e r a b s o l w e n t e m
2012/2013- str. 7
W dniu 9 lipca 2013 r. w
Urzędzie Gminy Sterdyń
odbyło się uroczyste spotkanie
z Superabsolwentem i jego
rodzicami.

  � Z Ŝycia świetlicy
socjoterapeutycznej- str. 8

  � Uczymy się segregacji
odpadówe- str. 9

  � Ogłoszenia i komunikaty
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W miesiącu maju br. w Seroczynie
rozpoczęły się prace związane
z realizacją zadania pn. „Śladami
historii Seroczyna”. Celem zadania
jest zachowanie walorów
historycznych miejscowości, poprawa
estetyki i funkcjonalności przestrzeni
publicznej miejscowości Seroczyn
poprzez ustawienie pięciu tablic o
tematyce historycznej i przebudowę
ciągu pieszego. Na tablicach opisane
zostały waŜne dla miejscowości
i mieszkańców miejsca i wydarzenia.
Są to: prześladowań unitów,  historii
Seroczyna (waŜniejszych wydarzeń),
historii OSP,  kapliczki w Seroczynie
(stojącej pośrodku wsi) i mapy
Seroczyna. Dodatkowo ze środków
funduszu sołeckiego na rok 2013
zostanie wykonana szósta tablica
z informacjami na temat parafii
i kościoła w Seroczynie, która
zostanie ustawiona w okolicy
kościoła. 

W ramach zadania przebudowany
został ciąg pieszy przez miejscowość
Seroczyn, w tym zjazdy gospodarcze,
ustawione zostały krawęŜniki,
odpowiednie oznakowanie, a takŜe na

końcu wsi wykonany został ściek
z płyt EKO. 

Ogólny koszt zadania to kwota
330.050,00 zł. Na zadanie Gmina
Sterdyń pozyskała środki z Unii
Europejskiej w wysokości 75%
kosztów netto czyli kwotę
272.260,00zł  z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”. 

Realizowane z tego działania
zadania są szczególnie waŜne,
poniewaŜ powinny być widoczne
w nich oddolne zaangaŜowanie
mieszkańców. Dzięki takim
działaniom powinno oŜywić się Ŝycie
wspólnotowe i wpłynąć na
współpracę mieszkańców.

KaŜdy nowo wybudowany
chodnik wymaga odpowiedniego
utrzymania w czystości i to jest
właśnie rola mieszkańców. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
kaŜdy właściciel posesji jest
zobowiązany do utrzymania
w czystości chodnika leŜącego
w pasie drogowym w granicach
posesji.

„Śladami historii Seroczyna”

określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniŜek w tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin
przysługujących nauczycielom
pełniącym stanowisko
kierownicze, rozliczenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest
róŜny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, a takŜe
tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli;

- w sprawie likwidacji Filii
Bibliotecznej Gminnej Biblioteki

Publicznej w Sterdyni
zlokalizowanej w Kiełpińcu oraz
zmiany statutu Gminnej Bibliotece
Publicznej w Sterdyni;

- w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy
Sterdyń;

- w sprawie przekazania środków
finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej
StraŜy PoŜarnej;

- w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami

komunalnymi;
- w sprawie metod ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawek tej opłaty;

- w sprawie  zaciągnięcia kredytu
długoterminowego;

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

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

Agnieszka Bakońska

Izba Tradycji zaprasza
W 2000 roku utworzona została w

naszej miejscowości Izba Tradycji.
Celem twórców Izby było
gromadzenie pamiątek związanych z
regionem, ochrona przed zniszczeniem
wielu starych przedmiotów,

popularyzacja i przybliŜenie historii
naszego regionu.

Pragniemy powiększyć
zgromadzoną juŜ kolekcję pamiątek
o kolejne eksponaty. Dlatego teŜ
zwracamy się z gorąca prośbą do

tych z Państwa, którzy posiadają
pamiątki, rekwizyty, zdjęcia związane
z historią Gminy Sterdyń i uznaliby za
stosowne przekazać je nam lub
wypoŜyczyć.

Prosimy o kontakt: Anna Dyoniziak,
Anna Kowalska, tel. 512 453 005

Urszula Woźniak, 
Marlena Stańczyk, Paweł Pędzich
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Zawody Sportowo PoŜarnicze 

W niedzielne popołudnie – 14
lipca 2013 roku – w  miejscowości
Grodzisk gmina Sabnie  odbyły się
Międzyminne Zawody Sportowo –
PoŜarnicze zorganizowane przez
straŜaków z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Grodzisku. 

Do turnieju rozgrywanego pod
bacznym okiem sędziów, na co dzień
zawodowych straŜaków z PSP
w Sokołowie Podlaskim, stanęły
jednostki Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych z terenu Gminy Sterdyń
i Sabnie. Rywalizacja toczyła się
wśród Męskich i śeńskich DruŜyn
PoŜarniczych. 

Zawody mimo deszczowej aury
pod względem organizacyjnym
i sportowym przebiegały na bardzo
wysokim poziomie co potwierdziło
bardzo dobre przygotowanie
straŜaków ochotników do zawodów 

Zawody rozegrane zostały
w dwóch konkurencjach: ćwiczenie
bojowe i sztafeta poŜarnicza
z przeszkodami.

KLASYFIKACJA
GENERALNANA ZAWODÓW

W GRUPIE MĘSKIEJ:

  � I miejsce OSP Stary Ratyniec
z wynikiem łącznym 97,35 pkt.

  � II miejsce OSP Mursy z wynikiem
łącznym 99,73 pkt

  � III miejsce OSP Dzięcioły Blizsze
z wynikiem łącznym 106,88 pkt

  � IV miejsce OSP Chądzyń
z wynikiem łącznym 107,67 pkt

  � V miejsce OSP Białobrzegi
z wynikiem łącznym 107,74 pkt

  � VI miejsce OSP Paderewek
z wynikiem łącznym 112,48 pkt

  � VII miejsce OSP Seroczyn
z wynikiem łącznym 113,55pkt

  � VIII miejsce OSP Łazów
z wynikiem łącznym 114,55 pkt

  � IX miejsce OSP Kiełpiniec
z wynikiem łącznym 116,19 pkt

  � X miejsce OSP Dzięcioły Dalsze
z wynikiem łącznym 121,42 pkt

  � XI miejsce OSP Kamieńczyk
z wynikiem łącznym 138,42 pkt.

KLASYFIKACJA
GENERALNA ZAWODÓW
W GRUPIE DZIEWCZ ĄT:

I miejsce z łączna ilością punktów
111,93 zajęła śeńska DruŜyna
PoŜarnicza z Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Mursach. Dziewczyny
mimo braku konkurencji, na tle
męskich druŜyn uplasowałyby się na
VI miejscu.

Podczas ceremonii zamknięcia
zawodów, okolicznościowe statuetki
oraz dyplomy za poszczególne
miejsca wręczali Czesław Marian
Zalewski - Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego RP w Sterdyni, Urszula
Woźniak - Za-ca Wójta Gminy
Sterdyń oraz Adam Góral -
Przewodniczący Gminy Sterdyń.

Dwie najlepsze druŜyny z grupy
męskiej  tj. OSP Stary Ratyniec i OSP
Mursy oraz śeńska DruŜyna z OSP
Mursy  będą reprezentować gminę
w powiatowych zawodach sportowo
poŜarniczych, które odbędą się we
wrześniu 2013 roku. 

Beata Tomczuk

Informacja
Informuję, Ŝe od dnia 1 lipca 2013 r odbiorem odpadów komunalnych

z terenu  Gminy Sterdyń  zajmuje się  Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., 07-100 Węgrów ul. Gdańska 69 - wyłonione
w drodze przetagu nieograniczonego.

Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów  teren gminy został
podzielony na dwa rejony:

- odbiór odpadów  niesegregowanych (worki czarne) z rejonu 1
(Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły  Dalsze, Dzięcioły Kolonia, Kuczaby,
Nowe Mursy, Stare Mursy,  Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary
Ratyniec, Stelągi, Stelągi Kolonia, Golanki,  Zaleś, Lebiedzie,
Lebiedzie Kolonia, Sterdyń, Grądy) odbędzie się w dniu 1 sierpnia
2013 r. (czwartek).

- odbiór odpadów (worki czarne)  z rejonu 2 (Szwejki, Sewerynówka,
Seroczyn Kolonia, Seroczyn,   Paderewek Kolonia,
Paderewek,Łazów, Matejki, Łazówek, Kiełpiniec, Kamieńczyk,
Chądzyń,   Białobrzegi) odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2013 r.
(piątek).

Przypominam mieszkańcom gminy, którzy zadeklarowali selektywną
zbiórkę odpadów o prawidłowej segregacji odpadów zgodnej z wcześniej
dostarczonymi informacjami.

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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Dłutem wyryte

Po pięciodniowych zmaganiach
w ramach projektu „Dłutem
wyryte” powstały trzy okazałe
rzeźby przedstawiające członków
Kapeli Ludowej Sterdyniacy:
Zdzisława Radzikowskiego,
Antoniego Kotowskiego i Jana
Karasia. Nad końcowym efektem
pracowało trzech rzeźbiarzy
ludowych: Andrzej Staśkiewicz z
Kadzidła, Waldemar Kos z Siedlec i
Franciszek Pytel z Kolonii
Dzięcioły. Pracę rzeźbiarzy od rana
do wieczora moŜna było
obserwować na placu przy
fontannie przed Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w
Sterdyni. Kto chciał, mógł w tych
pracach uczestniczyć i mieć swój
wkład w końcowy efekt projektu.
Ponadto codziennie trwały
warsztaty w Sterdyni jak równieŜ
dwa wyjazdowe w Białobrzegach
na terenie rekreacyjnym i w
Łazowie na boisku szkolnym przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
W Łazowie młodzieŜ obserwowała
z zachwytem jak z niewielkiego
drewna wyłaniają się postacie sowy,
czapli czy króla. Natomiast
warsztaty w Białobrzegach zostały
wmontowane w wigilię nocy
sobótkowej, gdzie wianki wiją,
zioła się tlą „…wsi spokojna, wsi
wesoła…”, a muzycy nadają rytm i
w całej wsi nie uświadczysz
czarownicy. Wszystkie Panie
wyszły z domów choćby nawet o
lasce, by tradycji stało się zadość,
bo najwaŜniejszy jest klimat
imprezy, a mieszkańcy Białobrzeg
umieją go stworzyć, by przybyli
goście czuli się jak u siebie. Swoim
zachowaniem wpisali się w stare
porzekadło „gość w dom, Bóg w
dom”, częstując czym chata bogata.
Co nas cieszy to postawa
mieszkańców okolicznych wiosek,
Ŝe nie zazdroszczą super imprezy,
lecz ją wspierają. 

Z kaŜdym dniem na warsztatach
postacie coraz bardziej nabierały
wyrazistych kształtów i

upodabniały się do członków z kapeli
STERDYNIACY. Młodsi uczestnicy
warsztatów rzeźbili w mydle.

Uroczyste odsłonięcie rzeźb
nastąpiło 23 czerwca podczas
imprezy plenerowej podsumowującej
projektu „Dłutem wyryte”.
Odsłonięcia dokonali wójt gminy
Sterdyń Marian Zalewski wraz z
Marianną Kobylińską dyrektor
GOKiS w Sterdyni w asyście
rzeźbiarzy. Wszystko to w ramach
integracji województwa podlaskiego
i mazowieckiego. W warsztatach
wzięło udział 169 osób dzięki
pozyskanym środkom w ramach
Programu, osi 4 „Leader”, działanie
413 „WdraŜanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata
2007-2013. Na imprezie
zaprezentowali swój dorobek
artystyczny uzyskany na róŜnych
szczeblach konkursowych uczniowie
Zespołu Szkół w Sterdyni, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łazowie,
uczniowie uczęszczający na zajęcia
w Gminnym Ośrodku Kultury i
Sportu w Sterdyni oraz na zajęcia
języka angielskiego. Koncertowała
dwukrotnie kapela Ludowa
Sterdyniacy i na zakończenie
wystąpił zespół disco - polo
„ŁUKASH”. Najmłodsi uczestnicy
tej plenerowej imprezy mogli
korzystać z atrakcji przygotowanych
specjalnie dla nich, obejrzeć stoiska
wystawiennicze, między innymi
rękodzieło twórczyni ludowej
Wiesławy Kur oraz twórcy
Franciszka Pytla. W holu Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Sterdyni
moŜna było obejrzeć prace kółka
plastycznego działającego przy
GOKiS oraz prace konkursowe
„Koziołek Matołek w
Najpiękniejszych Zakątkach Gminy
Sterdyń”.

Ośrodek Kultury i Sportu w
Sterdyni wykonał projekt w 100
procentach. Uczniowie, młodzieŜ
i dorośli uczestniczyli w warsztatach
i imprezach plenerowych, co
przyczyniło się do podniesienia

wiedzy i świadomości społeczności
lokalnej na temat sztuki. Nastąpiła
integracja środowisk, a ze sceny
plenerowej przy GOKiS na
przechodniów dumnie spoglądają
wyryte dłutem rzeźby muzyków.

Ps. NaleŜy nadmienić, iŜ swoją
innowacyjnością projekt „Dłutem
wyryte” Ŝywo zainteresował nie tylko
prasę lokalną, a nawet regionalną
telewizję TVP 1 Kurier Warszawy i
Mazowsza. MoŜna obejrzeć na stronie
http://www.tvp.pl/warszawa/informacy
j n e / k u r i e r - w a r s z a w y - i -
m a z o w s z a / w i d e o / 2 2 0 6 2 0 1 3 -
2200/11529798

Wójt Gminy Sterdyń i Dyrektor
GOKiS w Sterdyni podziękowali za
współpracę dzieciom i nauczycielom
na ręce pani dyrektor GraŜyny Binduły
i Sławomira Kempy. Szczególne
podziękowania za prezentację dorobku
artystycznego naleŜą się: Janinie Sójka,
Alicji Krasowskiej, Marcie Piwko,
Ewie Witkowskiej, ElŜbiecie
Ludwiniak, ElŜbiecie Radomskiej,
Zuzannie Ceglarz, ElŜbiecie Osipiak,
Agnieszce Ołtarzewskiej, Agnieszce
Sowa, Marzenie Borysiak -
Wojewódzkiej, Bartkowi
Rosochackiemu, BoŜenie Kaczmarek,
Robertowi Dąbrowskiemu i Mariannie
Kobylińskiej, Rodzicom
występujących dzieci za trud
przywiezienia i odwiezienia swoich
pociech, które były oklaskiwane
gromkimi brawami.

Partnerami projektu była Gmina
Sterdyń, Firma MEDICMETAL
Tadeusz Ficiński i Stowarzyszenie
„Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”.

Stowarzyszenie „Lepsze
Jutro Gminy Sterdyń”
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Spotkanie autorskie Lucyny Maksimiak

W niedzielne deszczowe popołudnie 9 czerwca w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni odbyło
się spotkanie autorskie Poetki Lucyny Maksimiak. 
Jego organizatorami byli:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni
- Zespół Szkół w Sterdyni
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
- Stowarzyszenie ,,Lepsze Jutro Gminy Sterdyń”
- Gminna Biblioteka Publiczna w  Sterdyni
- Sterdyńskie Towarzystwo Wspierania Twórczości

Lokalnej
Spotkanie prowadziła Marianna Kobylińska, dyrektor

GOKiS, która przedstawiła postać Lucyny Maksimiak.
Urodziła się 21 października 1929 r. w miejscowości

Hołowienki, gmina Sabnie i mieszka tam do dnia
dzisiejszego. Rodziców utraciła we wczesnym
dzieciństwie. JuŜ jako 11- letnie dziecko musiała otoczyć
opieką młodszą siostrę i zająć się niewielkim
gospodarstwem. Poetka wiersze pisała od wczesnej
młodości, ale ,,kładła je do szuflady na sam spód pod inne
rzeczy”. Wiersze pani Lucyny ujrzały światło dzienne
dopiero w 2001 r. Wówczas Sokołowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne wydało debiutancki tomik poezji
pani Lucyny zatytułowany ,,Barwy wspomnień”, a w
roku 2005 drugi tomik ,,Kocham moje Podlasie”.  W
2009 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej
wydało trzeci tomik wierszy ,,Myśli sercem pisane”, a
jego wydanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Redaktor Teresa Styś we wstępie o poezji pani Lucyny
pisze: ,,Przeczytamy tu o rzeczach pięknych, a zarazem
niezwykłych, bliskich kaŜdemu sercu, a jakŜe prosto
i zwyczajnie powiedzianych. PrzeŜyjemy z Autorką
radość, miłość i smutek poŜegnań. Rozradujemy się
obrazami nadchodzącej wiosny, aby poprzez uroki lata
przejść do nostalgicznej zadumy nad jesienią … tą
w przyrodzie i tą w Ŝyciu”. 

Pani Lucyna juŜ od 1946 r. rozpoczęła działalność
kulturalną i społeczną. Włączyła się do działalności
Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy
OSP w Hołowienkach. Działalność prowadziła m.in w
organizacjach:

- DruŜyna Kobieca w OSP Hołowienki,

- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sabnaich,
- Klub Rolnika, który był znany nawet na szczeblu

województwa,
- Komisja Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej

w Siedlcach,
- Ludowy Zespół Śpiewaczy, którego była

załoŜycielką i kierownikiem,
- Klub Seniora przy Gminnej Bibliotece w Sabniach.
Przez wiele lat organizowała Wigilię i Śniadania

Wielkanocne dla osób samotnych ze wsi oraz ,,Złote
Gody” dla miejscowych jubilatów i inne imprezy
kulturalne. Za swoją działalność otrzymała liczne dowody
uznania: podziękowania, dyplomy, wyróŜnienia, nagrody,
a takŜe odznaczenia państwowe, w tym: KrzyŜ
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem
Sokołowskiego  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
i Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej. Pani
Lucyna jest ciągle pełna energii i chęci słuŜenia ludziom.

W dalszej części programu uczniowie Zespołu Szkół w
Sterdyni przygotowani pod kierunkiem Teresy Styś,
nauczyciela recytowali wiersze poetki.

Następnie głos zabrała Lucyna Maksimiak. Wspaniale
prezentowała swoje wiersze i śpiewała. Jedne otwierały
nasze myśli i serca na radość i piękno, które z nich biło,
inne wprowadzały nas  w piękną poetycką krainę, w której
czułe myśli i słowa poruszały najszczerszą stronę naszej
wraŜliwej dumy. Nie zabrakło wierszy opiewających
urodę Podlaskiej Ziemi i miłości poetki do tej krainy:

„Są gdzieś na świecie wysokie góry,
Ogromne rzeki i piękne miasta.
Ale ja kocham moje Podlasie
Ziemię rodzinną kocham i basta”. 
                                          („Moja ziemia”)
Pani Lucyna o swojej twórczości mówiła w sposób

interesujący i  oddziaływujący na wyobraźnię słuchaczy.
Spotkanie uświetniły: Angelika Marczuk w piosence

,,Powrócisz tu” oraz Milena Kobylińska w piosence
,,Bądź moim natchnieniem”.

Na zakończenie spotkania poetce podziękowania
i Ŝyczenia złoŜyli: Urszula WoŜniak, zastępca wójta
gminy Sterdyń w imieniu własnym i wójta gminy Sterdyń
oraz wręczyła list gratulacyjny, Marianna Kobylińska,
dyrektor GOKiS, Ireneusz Piotr Wyszyński, wójt gminy
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Sabnie oraz wręczył list gratulacyjny, Janina Tenderenda,
honorowy członek TMZS,  Anna Chmiel, dyrektor
Zespołu Szkół w Sabniach oraz przedstawiciele
stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej i Sterdyńskiego Towarzystwa Wspierania

Twórczości Lokalnej. Spotkanie przebiegało
w serdecznej atmosferze i zakończyło się poczęstunkiem
przygotowanym przez organizatorów.

Stanisława Maciak

Spotkanie Wójta z Superabsolwentem 2012/2013

W dniu 9 lipca 2013 r. w
Urzędzie Gminy Sterdyń odbyło
się uroczyste spotkanie. Na
specjalne zaproszenie Wójta
Gminy - Czesława Mariana
Zalewskiego przybył Eryk
Prokopczuk - absolwent klasy III
B Gimnazjum w Sterdyni wraz z
rodzicami Marleną Ślubowską i
Waldemarem Prokopczukiem.

Spotkanie miało na celu
wyróŜnienie ucznia, który w
historii szkoły osiągnął najlepszy
wynik egzaminu gimnazjalnego. Z
przedmiotów przyrodniczych,
matematyki i języka angielskiego
uzyskał wynik 100%.

W roku szkolnym 2012/2013
Eryk uzyskał tytuł
Superabsolwenta. Średnia ocen na
świadectwie to – 5,26. Odnosił
sukcesy w następujących
konkursach i olimpiadach:
Powiatowym Konkursie
Informatycznym – I miejsce,
Powiatowym Konkursie

Fizycznym – III miejsce,
Ogólnopolskim Biologia Oxford
Plus (2010) – laureat I stopnia z
wyróŜnieniem,  Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Biologia
Oxford (2011) – laureat II
stopnia, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy Archimedes
Biologia (2012) – laureat III
stopnia.

Eryk jest zdolnym, ambitnym
młodym człowiekiem, który ma
juŜ sprecyzowane
zainteresowania. Dalszą naukę
kontynuował będzie w Liceum w
Sokołowie Podlaskim.

Spotkanie stało się okazją do
uhonorowania ucznia, jak i ich
rodziców, za trud i pracę
włoŜone w osiąganie tak
wysokich wyników w nauce.

Wójt w obecności
kierownictwa Gminy: Zastępcy
Wójta - Urszuli Woźniak,
Jadwigi Czarnockiej, Małgorzaty
Romańczuk, Anny Kowalskiej,

Anny Jagiełło, dyrektora Zespołu
Szkół GraŜyny Binduła oraz
wychowawczyni Eryka, Jadwigi
Szymańskiej wręczył
Superabsolwentowi list pochwalny
i nagrody ksiąŜkowe. Pogratulował
tak wysokich osiągnięć oraz Ŝyczył
dalszych sukcesów i zrealizowania
wszelkich zamierzeń.

Anna Kowalska

Spotkanie integracyjne przedszkolaków

W dniu 29 maja 2013 roku
z inicjatywy nauczycieli z przedszkoli
w Sterdyni i w Łazowie – Anny
Dyoniziak, Alicji Krasowskiej
i BoŜeny Turczyn – odbyło się w
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w

Łazowie spotkanie integracyjne
przedszkolaków. 

Spotkanie rozpoczęto od
zapoznania się dzieci i zwiedzenia
pomieszczeń oraz otoczenia
przedszkola. Podczas spotkania
dzieci aktywnie i z radością
uczestniczyły w pląsach i zabawach
integracyjnych prowadzonych na
placu przedszkolnym. Następnie na
dzieci czekał słodki poczęstunek.Na
zakończenie dzieci otrzymały
kolorowe balony.  Spotanie
przebiegało w miłej i wesołej

atmosferze, dzieci nie chciały się
rozstawać. śegnając się, zaprosiliśmy
ich do przedszkola w Sterdyni.
Z uśmiechem na twarzach
powróciliśmy  do swego przedszkola. 

Serdecznie dziękujemy za wspólną
zabawę.

Anna Dyoniziak
Gminne Przedszkole w Sterdyni
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Z Ŝycia świetlicy socjoterapeutycznej

Za nami kolejny rok szkolny –
czas wypełniony nauką i licznymi
obowiązkami. Przed nami upragnione
wakacje – czas urlopu i wypoczynku.
To od nas zaleŜy, jak ten czas
wykorzystamy, czy spędzimy go
przyjemnie i poŜytecznie czy teŜ „
byle jak”. Aby dzieci i młodzieŜ
mogła ciekawie spoŜytkować ten czas
– nie wpadając w sidła uŜywek,
zapraszamy do udziału w zajeciach
świetlicowych od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:30 do  13:30.

W czerwcu 2013 roku
rozstrzygnięto w świetlicy konkurs o
tematyce antyuzaleŜnieniowej pt. „
NIE – uŜywkom” , zorganizowanym
przy wspólpracy z GKRPA w
Sterdyni. W konkursie wzięło udział
osiem osób. Spośród nich komisja
konkursowa wyróŜniła prace 2 osób: 

Izabeli Ołdakowskiej z kl. IV SzP
i Eweliny Florczuk z kl. I b G.

Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody w postaci pendrivów. 

Dzień Dziecka to radosne świeto
wszystkich dzieci. Tegoroczne
obchody tego świeta odbyły się
w świetlicy 12 czerwca. Zarówno
dzieci młodsze, jak i te starsze
spotkały się w tym dniu, by miło
spędzić czas na wspólnej zabawie.
Najpierw były gorące Ŝyczenia
oraz wręczenie drobnych
upominków. Następnie dzieci
uczestniczyły we wspólnej zabawie.
W trakcie spotkania odbywało się
pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Dzięki temu, Ŝe pogoda dopiswała
wszyscy mogli cieszyć się z tego
dnia. Serdecznie dziękuję pani Ewie
Mitowskiej za pomoc
w zorganizowaniu ogniska
i przygotowanie dnia radości dla
wychowanków świetlicy. 

Niech ten czas wakacji będzie

radosny i wzmacniający – by z
nowym zapasem sił i optymizmem
powrócić do nauki i obowiązków. 

Wychowawca: Anna Dyoniziak

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

www.zmw.pl; e-mail: zkzmw@zmw.plZWI ĄZEK  MŁODZIE śY  WIEJSKIEJ
Rok załoŜenia 1928

W dniu 11 czerwca 2013 r. w biurze Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
Związku MłodzieŜy Wiejskiej w Sterdyni odbył
się ostatni dyŜur ekspercki w tym kwartale. 

Usługi eksperckie były realizowane z zakresu
finansów i promocji                                    od 22 kwietnia
2013 r. do 11 czerwca 2013 r. Łącznie odbyło się 12
dyŜurów eksperckich trwających po dwie godziny. 

W tym okresie z porad skorzystało 12 osób.
Zarówno z dyŜurów korzystały osoby indywidulane jak
i instytucjonalne. Osób indywidualnych było 8,
natomiast instytucjonalnych 4, które reprezentowały
takie NGO jak:

• Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej,
• Sterdyńskie Forum Rodziców,
• OSP Mursy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za korzystanie
z usług eksperckich.

Patrycja Powierza

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji
Pozarządowych w Sterdynie-mail:

patrycja.wojewodzka@zmw.pl

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. W wielu miejscach widoczne
jest wyorywanie  dróg przy polach. 

Zadbajmy o wspólne dobro – o czystość w
lasach i terenach przyległych do dróg.

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski 
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Wszyscy na terenie gminy
Sterdyń uczymy się segregacji
odpadów komunalnych. Wielu powie,
Ŝe juŜ to robiło dotychczas. Jednak ze
sprawozdań za lata poprzednie
wynika, Ŝe wielu z nas nie segreguje
śmieci, bądź segreguje tylko nieliczne.

Z roku na rok zwiększa się ilość
produkowanych odpadów
przypadająca na 1 mieszkańca. W skali
kraju szacuje się, Ŝe na mieszkańca
przypada ok 300kg śmieci, w gminie
Sterdyń w roku 2010 przypadało 76kg
na osobę ,a w roku 2011- 94kg na
osobę. Ta róŜnica wynika z kilku
rzeczy. Być moŜe na terenie gminy
Sterdyń mieszkają mniej zamoŜni
ludzie, mniej kupują produktów i
mniej mają śmieci. Poza tym wielu
mieszkańców niestety spala śmieci w
piecach (spalane są głównie: gazety,
szmaty i inne opakowania). Wiele
śmieci jest nadal wyrzucanych w
miejsca do tego nie przeznaczone, przy
drogach, w lasach czy na miejsca tzw.
ogólne. Makulaturę w duŜej ilości
zbierają szkoły, nie jest to jednak
odnotowane w sprawozdaniach. JeŜeli
chodzi o metale – złom mieszkańcy
sprzedają je bezpośrednio w punktach
skupu złomu.

Dodatkowo niska jest
świadomość mieszkańców dotycząca
istoty segregacji odpadów.

Właściwa segregacja przyczynia
się do:
  � zmniejszenia kosztów wywozu

odpadów, co przełoŜenie ma na
wnoszone przez mieszkańców
opłaty:  

  � zmniejszenia ilości zmieszanych
odpadów komunalnych trafiających

na składowisko - oszczędzania
miejsca na składowanie;

  � przetworzenie i wykorzystanie
surowca wtórnego na nowe
materiały;

  � ograniczenia ilości
wprowadzonych szkodliwych
trudno ulegających rozkładowi
odpadów do środowiska;

  � ograniczenia zuŜycia surowca
naturalnego;

  � oszczędzania zuŜycia energii;
  � ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza; 

W miesiącu czerwcu na terenie
gminy Sterdyń przeprowadzone
zostały szkolenia dla osób dorosłych z
zakresu gospodarki odpadami oraz
warsztaty dla dzieci i młodzieŜy
szkolno – przedszkolnej w ramach
przedsięwzięcia pn.
„Przeprowadzenie warsztatów oraz
szkoleń z zakresu gospodarki
odpadami w gminie Sterdyń”.

Szkolenia odbyły się w
dwudziestu miejscowościach na
terenie gminy Sterdyń. Szkolenia
miały na celu istotę segregowania
odpadów, a takŜe ogólne zasady
przygotowania śmieci do segregacji.
Uczestnicy szkoleń mogli dowiedzieć
się o postanowieniach prawa
krajowego i lokalnego w tym
zakresie, a takŜe zadać pytania
dotyczące spraw praktycznych.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
udziału w szkoleniach.

Dla dzieci i młodzieŜy w
szkołach i przedszkolach na terenie
gminy Sterdyń (Sterdyń, Łazów)
przeprowadzone zostały nieodpłatnie
warsztaty o tej samej tematyce. Celem

warsztatów było edukowanie
najmłodszych poprzez naukę i
zabawę . Dla dzieci z przedszkola i
szkoły podstawowej
przeprowadzane były warsztaty
plastyczne z wykorzystaniem
odpadów. Za udział w warsztatach
dzieci dostały drobne upominki. W
gimnazjum przedstawiana została
prezentacja o istocie i znaczeniu
segregacji odpadów, a następnie
przeprowadzony został quiz z tego
zakresu. Najlepsi równieŜ dostali
nagrody – niespodzianki. Nagrody
podczas uroczystej akademii
wręczyła Pani Mira Płocka –
Dyrektor Oddziału Zamiejscowego
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Siedlcach.

Przeprowadzone warsztaty
mają zaszczepić najmłodszym i
młodzieŜy jak waŜna jest segregacja
odpadów, ile takie działania znaczą

Uczymy się segregacji odpadów
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W dniach od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
rolnicy mogą składać wnioski o zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Odpowiedni wniosek naleŜy złoŜyć do wójta gminy,
w zaleŜności od miejsca połoŜenia gruntów wraz z
fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca
2013 r. 

Wysokość limitu ustalona w 2013 r. wynosi: 81,70 zł
x ilość ha uŜytków rolnych.

Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany w
terminie od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką
w kasie urzędu.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3  tut. urzędu w
godzinach pracy tj. od 8 – do 16

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski 

dla środowiska naturalnego. JuŜ od
najmłodszych lat dzieci muszą
wiedzieć dlaczego tak istotne jest
aby śmieci trafiły do odpowiednich
pojemników.

Podstawowym załoŜeniem
zarówno dla szkoleń jak i
warsztatów była poprawa
świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Sterdyń.
Mamy nadzieję, Ŝe szkolenia i
warsztaty uzasadniły potrzebę  i
znaczenie segregacji odpadów w
gospodarstwach domowych.

Dodatkowo na początku lipca
kaŜde gospodarstwo domowe
otrzymało ulotkę dot. sposobu
segregacji odpadów, a w kaŜdej
miejscowości zwieszone zostały
plakaty pt. Dlaczego warto
segregować odpady.

Przeprowadzenie warsztatów
oraz szkoleń z zakresu gospodarki
odpadami dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w
kwocie 13 900,00 zł. 

Urszula Woźniak, Marlena
Stańczyk, Paweł Pędzich
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