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„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

5 listopada 2014 r.

Ostatnia Sesja Rady Gminy
w kadencji 2010 - 2014
W dniu 28 października 2014 r. o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się
ostatnia w tej kadencji XXXIII Zwyczajna Sesja Rady
Gminy Sterdyń.
Strona 2

Uroczyste oddanie inwestycji
do uŜytku
W dniu 24 października br. zostały poświęcone
i uroczyście oddane do uŜytku 4 inwestycje zrealizowane
na terenie Gminy Sterdyń.

NARODOWE
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W uroczystości uczestniczyli m.in. Janina Ewa
Orzełowska - Członek Zarządu Województwa
Mazowieckiego, Agnieszka Wojtkowska - Prezes
Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, Leszek
Iwaniuk - Starosta Sokołowski, Andrzej Pogorzelski,
Tadeusz Mróz, Jan Godlewski - Radni Powiatu
Sokołowskiego oraz Czesław Marian Zalewski - Wójt
Gminy Sterdyń.

Tradycyjnie juŜ i w tym roku uroczystości związane z
obchodem Święta Niepodległości w Gminie Sterdyń
rozpoczną się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. Św. Anny w Sterdyni z udziałem pocztów
sztandarowych, władz samorządowych, przedstawicieli
szkół, harcerstwa oraz organizacji społecznych i partii
politycznych.

Strona 7

Strona 4
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 28 października 2014 r. o
godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się
XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych wyniosła
93%.
Miała ona wyjątkowy charakter,
poniewaŜ była to ostatnia Sesja Rady
Gminy przed zbliŜającymi się
wyborami samorządowymi.
Po przyjęciu proponowanego
porządku obrad Rada Gminy przyjęła
informację o realizacji uchwał Rady
Gminy i działalności Wójta Gminy
Sterdyń za okres między sesjami Rady
Gminy.
W dalszej części wszyscy zebrani
udali się przed budynek urzędu gminy,
aby wykonać pamiątkowe zdjęcie na
zakończenie kadencji samorządowej
2010-2014.
Po powrocie na salę obrad Rada
Gminy przyjęła uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie
szczegółowych
warunków
przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze, częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak
równieŜ trybu ich pobierania zmianie uległa stawka za jedną
godzinę usług opiekuńczych;
- w sprawie obniŜenia średniej ceny
skupu Ŝyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających
kwartał
poprzedzający rok podatkowy
2015 przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na
rok 2015 na obszarze Gminy
Sterdyń - Rada Gminy obniŜyła z
kwoty 61,37 zł za 1dt średnią cenę
skupu Ŝyta do kwoty 53 zł
stanowiącą podstawę do obliczenia
podatku rolnego na rok 2015;
- o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki - w uchwale
skorygowano kwotę zaciągniętej
poŜyczki
na
zadanie
„Termomodernizacja
budynku
remizo-świetlicy
w
Starych
Mursach”, która po podpisaniu
mowy
z
wykonawcązostała
zmniejszona do kwoty 44.000 zł;
- o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki - w uchwale
skorygowano kwotę zaciągniętej

poŜyczki na zadanie „Budowa sieci
kanalizacyjnej do wsi Dzięcioły
Dalsze”, która po przeprowadzonym
przetargu została zmniejszona do
kwoty 577.000 zł;
- o zmianie uchwały w sprawie
zaciągnięcia poŜyczki z budŜetu
państwa na wyprzedzające
finansowanie w ramach PROW
2007-2013
w
uchwale
skorygowano kwoty zaciągniętych
poŜyczek na zadania „Remont
budynku świetlicy wiejskiej w
Stelągach” obniŜając do kwoty
44.690
zł
oraz
na
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Łazowie” obniŜając do
kwoty 124.700 zł;
- w sprawie zabezpieczenia środków
na
dofinansowanie
prac
konserwatorskich
i
restauratorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków została zabezpieczona kwota 2.000
zł na dofinansowanie remontu figury
św. Floriana w Sterdyni;
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2014- 2030 zmiany polegają przede wszystkim
na skorygowaniu kwot zaciągniętych
poŜyczek,
które
po
przeprowadzonych przetargach
uległy zmniejszeniu oraz dodaniu
zadania inwestycyjnego „Budowa
sieci kanalizacyjnej dla sołectwa
Golanki- dokumentacja”;
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2014.
W planie dochodów dokonuje się
następujących zmian:
- zmniejsza się o 7.106 zł planowane
naleŜności
przez
dochody ze środków UE na zadanie zwrotów
dłuŜników
alimentacyjnych;
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Łazowie” w związku z - zwiększa się plan z tytułu „opłaty
niŜszymi nakładami oraz zwiększa śmieciowej” o 4.000 zł i o 4.000 zł
się o 5.800 zł plan dochodów z tytułu wpływów z kar i opłat
środowiskowych oraz zmniejsza się
z mienia komunalnego;
- zwiększa się plan z tytułu odsetek od o 3.860 zł planowane dochody ze
rachunków bankowych i róŜnych środków UE na zadanie „Remont
budynku świetlicy wiejskiej
dochodów o 1.200 zł;
w
Stelągach” w związku z niŜszymi
- zwiększa się plan z tytułu podatków
nakładami.
i opłat o kwotę 43.200 zł;
Plan dochodów na 2014 r.
- zwiększa się plan o 10.000 zł z tytułu
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zwiększa się o 57.234 zł.
W planie wydatków dokonuje się
następujących zmian:
- zmniejszenie po przetargu planu na
zadanie
„Budowa
sieci
kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły
Dalsze” o 129.952 zł, w tym
finansowanie
poŜyczką
z WFOŚiGW zmniejszenie o
130.000 zł oraz zmniejszenie planu
wydatków na 2014 r. na zadanie
„Budowa sieci kanalizacyjnej dla
sołectwa Golanki- dokumentacja” o
kwotę 13.220 zł i zmiana okresu
realizacji tego zadania. Poprzednio
planowano wykonanie w 2014 r.,
obecnie lata 2014-2015, przy
łącznych nakładach 39.000 zł;
- zmniejszenie w nakładach na
zadanie
„Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Łazowie”
w zakresie środków z UE. Zgodnie
z podpisanym aneksem plan
wydatków oraz nakłady na 2014 r.
na to zadanie finansowanie ze
środków UE zmniejsza się o 7.105
zł. Zmniejsza się na ten cel kwotę
poŜyczki
na
wyprzedzające
finansowanie o 3.894,28 zł do
wysokości pobranej w BGK.
- zwiększenie planu wydatków
rzeczowych
(zakup
opału
i materiałów) o kwotę 10.000 zł;
- zmniejszenie po przetargu planu na
zadnie
„Termomodernizacja
budynku
remizo-świetlicy
w Starych Mursach” o 18.000 zł,

w tym finansowanie poŜyczką
z WFOŚiGW zmniejszenie o
19.000 zł;
- zwiększenie planu na wynagrodzenia
o kwotę 34.730 zł w szkołach w
związku ze zmianą regulaminu
wynagrodzenia oraz wypłatą odpraw
dla nauczycieli
 ZS w Sterdyni zwiększenie o
31.290 zł
 ZSP w Łazowie zwiększenie o
3.440 zł
- zwiększenie wydatków o 4.000 zł na
wykonanie pielęgnacji drzew ze
środków pochodzących z tytułu kar
i opłat środowiskowych;
- zmiana w nakładach na zadanie
„Remont
budynku
świetlicy
wiejskiej w Stelągach” w zakresie
środków
z
UE.
Zgodnie
z podpisanym aneksem plan
wydatków oraz nakładów na 2014 r.
na to zadania finansowanych ze
środków UE zmniejsza się o 3.877
zł. Zmniejsza się na ten cel kwotę
poŜyczki
na
wyprzedzające
finansowanie o 728 zł do wysokości
pobranej w BGK.
Wydatki ogółem zmniejsza się o
123.424 zł.
W
planie
wydatków
na
przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego na 2014 r.
dokonuje się następujących zmian:
- Sołectwo Sterdyń- rezygnuje się
z zadania „Zakup małej architektury
nad zalew w Sterdyni” w kwocie

ZAPROSZENIE
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa we współpracy
z Urzędem Gminy Sterdyń zaprasza
wszystkich zainteresowanych na spotkanie
informacyjne na temat nowych zasad
przyznawania płatności obszarowych
w latach 2015-2020, skierowane do
beneficjentów i podmiotów zewnętrznych
z terenu Gminy. Spotkanie odbędzie się
w dniu 14.11.2014 r. o godz. 10:00 w sali
Urzędu Gminy Sterdyń.

4.000 zł, a wprowadza się zadanie
„Zagospodarowanie terenu przy ZS
w Sterdyni” w kwocie 4.000 zł.
- Sołectwo Szwejki - rezygnuje się
z zadania
„UłoŜenie
kostki
brukowej zakupionej w 2013 r. na
plac przed świetlicą wiejską” w
kwocie 7.008 zł, a wprowadza się
zadanie „Zakup materiałów do
świetlicy wiejskiej” w kwocie 5.208
zł i „Zakup kosiarki” w kwocie
1.800 zł.
Po przyjęciu uchwał Radni, Sołtysi
i mieszkańcy gminy podziękowali za
pełną zaangaŜowania pracę Wójtowi
Gminy
Sterdyń
Czesławowi
Marianowi Zalewskiemu, który nie
będzie ubiegał się o stanowisko Wójta
Gminy w tegorocznych wyborach
samorządowych. Radni i Sołtysi
wręczyli Wójtowi Gminy pamiątkową
statuetkę z herbem gminy, list
gratulacyjny i kwiaty.
Wójt Gminy Sterdyń Czesław
Marian Zalewski podziękował
wszystkim Radnym i Sołtysom za
szesnastoletnią
współpracę
oraz wręczył wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Adamem
Góralem listy z podziękowaniami
i Ŝyczeniami dalszych sukcesów, do
których
dołączone
zostały
pamiątkowe albumu.
Agata Łagoda

WÓJT GMINY STERDYŃ
podaje do publicznej wiadomości
W dniu 27 października 2014 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Sterdyń na okres 21 dni został
wywieszony wykaz mienia komunalnego Gminy
Sterdyń przeznaczonego do sprzedaŜy połoŜonego
w obrębach geodezyjnych:
- Kiezie dz.nr ew. 143, 144;
- Seroczyn Kolonia dz.nr ew. 201, 202, 138/202
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
www.sterdyn.com.pl
Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski
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Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe
Święto
Niepodległości,
obchodzone co roku dla upamiętnienia
rocznicy
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości (11 listopada 1918 roku), po
123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus
i Austrii, jest jedną z najwaŜniejszych
uroczystości państwowych w Polsce.
Celebrowane od 1920 r., tajnie nawet w okupowanej
Polsce podczas II wojny światowej, w 1945 r. zostało
zastąpione innym świętem, obchodzonym 22 lipca w
rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego w 1944 r., który praktycznie
wprowadził ustrój komunistyczny w kraju. W
pierwotnym kształcie święto przywrócono dopiero po
przemianach ustrojowych w 1989 r.
Choć rangę państwową 11 listopada zyskał dopiero
w 1937 r. W czasach II Rzeczypospolitej obchodzono
go wyjątkowo uroczyście. Przez ulice miast
przechodziły defilady paradnie ubranych wojsk,
odbierane przez wodza państwowego marszałka Józefa
Piłsudskiego (uznawanego za ojca niepodległej Polski),
a w kościołach odprawiano msze w intencji ojczyzny.
Po 1989 roku Narodowe Święto Niepodległości
obchodzono w podniosłej atmosferze. Od kilku lat
najwyŜsze władze państwowe, w tym Prezydent RP
Bronisław Komorowski, zachęcają Polaków do tego,
aby dzień był obchodzony godnie, ale radośnie. Po

wiekach walki o niepodległość, ojczysty język i własną
toŜsamość Polacy mogą wreszcie cieszyć się wolnością i
być dumni ze swojej Ojczyzny.
Tradycyjnie juŜ i w tym roku uroczystości związane z
obchodem Święta Niepodległości w Gminie Sterdyń
rozpoczną się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw.
Św. Anny w Sterdyni z udziałem pocztów sztandarowych,
władz samorządowych, przedstawicieli szkół, harcerstwa
oraz organizacji społecznych i partii politycznych. Po Mszy
św. nastąpi złoŜenie kwiatów pod pomnikiem śołnierzy
AK, odczytanie Apelu Poległych oraz część artystyczna.
Następnie dla upamiętnienia święta chętni wezmą udział
w Biegu Niepodległościowym ulicami Sterdyni.
Zwracamy się z gorącym apelem i prośbą do aktywnego
włączenia się w świąteczne obchody, by w tym dniu nie
zabrakło narodowych barw Polski, by biało-czerwone flagi
powiewały przed naszymi domami i siedzibami instytucji,
aby dało to wyraz naszych uczuć patriotycznych względem
Ojczyzny.
Renata Piwko

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAśNOŚCI GŁOSU
W WYBORACH DO RAD GMIN
Karta do głosowania koloru
BIAŁEGO
W WYBORACH WÓJTÓW
Karta do głosowania koloru
RÓśOWEGO

W WYBORACH DO RAD POWIATÓW
Karta do głosowania koloru śÓŁTEGO
W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW
Karta do głosowania koloru NIEBIESKIEGO

GŁOSY WAśNE
• głosować moŜna tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie
GŁOSY WAśNE
do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w
• głosować moŜna tylko na jednego kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,
kandydata, stawiając na karcie do przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu
głosowania znak „x” (dwie linie
GŁOSY NIEWAśNE
przecinające się w obrębie kratki) w
Przyczyną niewaŜności głosu jest:
kratce z lewej strony obok nazwiska
• oddanie głosu na więcej niŜ jedną listę, czyli postawienie znaku „x”
kandydata
w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niŜ
GŁOSY NIEWAśNE
jednej liście
Przyczyną niewaŜności głosu jest:
• nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x”
• oddanie głosu na więcej niŜ jednego w Ŝadnej kratce
kandydata
• postawienie znaku „x” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata
• niepostawienie znaku „x” w Ŝadnej z listy, której rejestracja została uniewaŜniona
kratce
NiewaŜne są karty do głosowania inne niŜ urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji
wyborczej.
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
z dnia 8 października 2014 r.
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.
112 z późn. zm.) oraz uchwały NR XIX/128/12 Rady
Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz.
1612) podaje się do wiadomości wyborców informację o
numerach i granicach obwodów głosowania oraz

siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o
lokalach
obwodowych
komisji
wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
w tym o siedzibie obwodowej komisji wyborczej
wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dla celów głosowania korespondencyjnego przez została wyznaczona Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub w Sterdyni.
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 16 listopada 2014 r. w godzinach 700 - 2100.
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Czesław Marian Zalewski Wójt Gminy

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Sterdyni z dnia 29
października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach
na Wójta Gminy Sterdyń w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1) Gminna Komisja
Wyborcza w Sterdyni podaje do wiadomości informację o
zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Sterdyń:

1. SIKORSKA GraŜyna Agata, lat 55,
wykształcenie wyŜsze, zam. Szwejki,nie
naleŜy do partii politycznej zgłoszona przez
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.
2. WOŹNIAK Urszula, lat 45, wykształcenie
wyŜsze, zam. Seroczyn, nie naleŜy do partii
politycznej, zgłoszona przez KOMITET
WYBORCZY PSL.
Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej w Sterdyni
Małgorzata Szajko
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WÓJT GMINY STERDYŃ podaje do publicznej wiadomości
W dniu 27 października 2014 r. w siedzibie Urzędu - Matejki, Łazówek, Seroczyn, Białobrzegi, Sterdyń Osada,
Sterdyń Poduchowna, Łazów, Kiezie, Dzięcioły Dalsze.
Gminy Sterdyń na okres 21 dni został wywieszony
wykaz mienia komunalnego Gminy Sterdyń Ponadto w/w wykaz został zamieszczony w Biuletynie
przeznaczonego do dzierŜawy połoŜonego w obrębach Informacji Publicznej - www.sterdyn.com.pl
geodezyjnych:
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Uroczyste oddanie inwestycji do uŜytku

W dniu 24 października br.
zostały poświęcone i uroczyście
oddane do uŜytku 4 inwestycje
zrealizowane na terenie Gminy
Sterdyń.
Uroczystego przecięcia wstęgi
dokonali m.in. Janina Ewa
Orzełowska - Członek Zarządu
Województwa Mazowieckiego,
Agnieszka Wojtkowska - Prezes
Lokalnej Grupy Działania Tygiel
Doliny Bugu, Leszek Iwaniuk Starosta Sokołowski, Andrzej
Pogorzelski, Tadeusz Mróz, Jan
Godlewski - Radni Powiatu
Sokołowskiego oraz Czesław Marian
Zalewski - Wójt Gminy Sterdyń.
Inwestycje poświęcili Proboszcz
Parafii w Łazówku ks. Robert
Krasowski oraz Wikariusz Parafii
w Sterdyni ks. Przemysław Łoza.
Kolejną częścią uroczystości był
występ w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu uczniów ze Szkoły
Podstawowej
w
Sterdyni
oraz multimedialna prezentacja
przedstawiona przez Panią Urszulę
Woźniak - Zastępcę Wójta dotyczącą
pozostałych
inwestycji
zrealizowanych w latach 2011-2014.
W
ramach
zadania
„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Łazowie” została
wykonana nawierzchnia z kostki
brukowej i trawy syntetycznej.
Działkę wyposaŜono w ławki i kosze
parkowe, stojaki na rowery,
urządzenia siłowni zewnętrznej,
latarnie
solarne,
urządzenie
zabawowo-sportowe, betonowy stół
do tenisa i tablicę informacyjną.
Została obudowana studnia oraz
posadzona zieleń.
Zadanie zrealizowano ze środków
unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich przez
Lokalną Grupę Działania Tygiel
Doliny Bugu.
W ramach przebudowy drogi
gminnej w Grądach wykonana

została poczwórna nawierzchnia
utrwalająca emulsją asfaltową
i grysem kamiennym na podbudowie
Ŝwirowej o długości 645 m.
Wykonane zostały równieŜ pobocza
Ŝwirowe
oraz
oczyszczenie
przepustów i rowów połączone
z profilowaniem skarpy dna.
Zadanie
współfinansowane
z budŜetu
Województwa
Mazowieckiego
ze
środków
związanych
z
wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.
W ramach przebudowy drogi
powiatowej w Lebiedziach wykonana
została nawierzchnia bitumiczna o
długości 2,5 km i szerokości 5,5 m
oraz chodnik z kostki brukowej o
długości 900 m i szerokości 1,5 m.
Zadanie realizowane przez
Starostwo Powiatowe z udziałem
Gminy Sterdyń z Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych.
W ramach zadania „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej Gminy
Sterdyń” zakupiono 4 wieŜe
kwiatowe, choinkę świąteczną,
oświetlenie świąteczne, 10 figur
zwierząt
o
rzeczywistych
wielkościach wraz z tablicami
z opisem gatunku, 20 figur ptaków o
rzeczywistych wielkościach wraz
z tablicami z opisem gatunku, 8 tablic
informacyjnych
o
tematyce
przyrodniczej i 8 tablic o tematyce
historycznej, 6 kompletów elementów
siłowni zewnętrznej oraz opracowano
i wydano 500 szt. folderów
turystycznych.
Projekt
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
Na zakończenie głos zabrali
zaproszeni goście i mieszkańcy
gminy.
Agata Łagoda
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Kwestowano na wykonanie prac
konserwatorskich pomnika ks.
Ludwika Broniszewskiego. Pomnik
pochodzi z 1844 r. i jest wykonany
z piaskowca.
Ks.
Ludwik
Broniszewski urząd proboszcza
W Uroczystość Wszystkich w parafii Sterdyń pełnił w latach
Świętych Towarzystwo Miłośników 1832 – 1844.
Ziemi Sterdyńskiej, po raz kolejny,
Zarząd Towarzystwa Miłośników
przeprowadziło
na cmentarzu Ziemi Sterdyńskiej serdecznie
parafialnym w Sterdyni kwestę pod dziękuje wszystkim ofiarodawcom za
hasłem „OCALMY„ na rzecz zrozumienie
i
szczodrość,
renowacji zabytkowych pomników wolontariuszom – zwłaszcza
nagrobnych znajdujących się na tej uczniom Zespołu Szkół w Sterdyni
nekropolii.
i ich rodzicom – za sprawne
Kwestę
prowadziło
30 przeprowadzenie kwesty oraz ks.
Rycakowi,
wolontariuszy w tym: członkowie Zbigniewowi
proboszczowi
za
umoŜliwienie
TMZS, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół w Sterdyni. Zebrano przeprowadzenia zbiórki i pomoc.
3510 złotych, z uwzględnieniem
Stanisława Maciak
przelicznika centów na PLN.

Z Ŝycia Szkoły Podstawowej w Łazowie
Od
początku
września
przystąpiliśmy do intensywnej pracy.
Stawiamy na wszechstronny rozwój
uczniów. Uczymy i bawimy się.
Korzystając z pięknej pogody,
w pierwszej połowie września,
odbyły się dwie wycieczki
rowerowe, do Sterdyni i do Gródka.
Dzieci brały udział w konkursie
recytatorskim „Cztery pory roku –
Lato”. Uczennice z klasy IV były na
Zlocie Hufca w Sokołowie
Podlaskim. Ostatnio harcerze
porządkowali groby Ŝołnierskie na
cmentarzu w Łazówku.
28
października były w naszej szkole
warsztaty
profilaktyczne,
zorganizowane przez Gminę Sterdyń.
W dniu 21 października 2014 roku
w Szkole Podstawowej w Łazowie
odbyła się bardzo waŜna uroczystość.
Uczniowie klasy pierwszej (12 osób)
recytowali wiersze, śpiewali
piosenki, pięknie zaprezentowali
swoje umiejętności. Następnie złoŜyli
ślubowanie. Ślubowali, Ŝe będą dbać
o honor szkoły, a pracowitością
i uczciwością przyczynią się do
rozwoju swojej ojczyzny.
Imprezę uświetnili zaproszeni
goście - pan wójt Czesław Marian
Zalewski i Pani Anna Kowalska,
którzy
podarowali
naszym

pierwszakom upominki.
Po części oficjalnej wszyscy udali
się na poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Było duŜo słodkości
i pięknie udekorowany, pyszny tort.
Pierwszoklasiści byli bardzo
przejęci i szczęśliwi, w końcu to ich
pierwsze w Ŝyciu przyrzeczenie.
Teraz są juŜ pełnoprawnymi
uczniami Szkoły Podstawowej
w Łazowie.
W
Zespole
Szkolno
–
Przedszkolnym w Łazowie dbamy o
bezpieczeństwo uczniów i poprawę
warunków nauki, pracy i zabawy. W
nowym roku szkolnym zmieniono
pokrycie dachowe na budynku
przedszkola 160m2, zrobiono blisko
100 m bieŜących ogrodzenia placu
szkolnego. Wykonano chodnik
z kostki brukowej przy budynku
szkoły, razem 66m2. Własnymi
siłami wyremontowano salę szkolną
na potrzeby rekreacji i wypoczynku
dla
uczniów.
W
budynku
przedszkola wymieniono część
grzejników centralnego ogrzewania.
Dziękujemy
Panu
wójtowi
i pracownikom gminy za owocną
współpracę.
ElŜbieta Osipiak

9

Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ

Z pokoju nauczycielskiego…

Drodzy Rodzice
Zapraszam do refleksji nad
naszymi postawami wobec dzieci,
tzw. postawami rodzicielskimi, które
definiuje i opisuje psychologia.
PoniewaŜ zagadnienie wymaga
nieco szerszego omówienia,
poświęcę mu dwa „listy”. Dziś część
pierwsza.
Psychologia
rozróŜnia
następujące
typy
postaw
rodzicielskich:
 postawa unikająca
 postawa odtrącająca
 postawa nadmiernie wymagająca
 postawa nadopiekuńcza
 postawy pozytywne.
Poglądy
rodziców
reprezentujących
postawę
unikającą:
• kocham moje dziecko, przecieŜ
kupiłem mu taką drogą zabawkę na
urodziny,
• nie naleŜy się zbytnio przejmować
sytuacją mojego dziecka,
• dziecko z tego wyrośnie,
• problemy z dzieckiem z czasem
same się rozwiąŜą,
• niech dziecko uczy się samo na
własnych doświadczeniach,
• dziecko samo wie, czego chce,
• nie jestem odpowiedzialny za to, co
robi moje dziecko,
• dziecko powinno mieć duŜo
swobody.
Rodzice reprezentujący postawę
unikającą cechują się duŜym
dystansem uczuciowym w stosunku
do swoich dzieci i nie potrafią
stawiać im jakichkolwiek wymagań.
Poglądy rodziców o postawie
odtrącającej:
• dziecko nie powinno przeszkadzać
mi w Ŝyciu,
• mam prawo wymagać od mojego
dziecka tego, co uwaŜam za
słuszne,
• mogę karać dziecko za to, Ŝe nie
wykonuje moich poleceń,
• dziecko często specjalnie robi mi
na złość,
• moje
dziecko
jest
nieodpowiedzialne
(głupie,
pyskate, złośliwe itp.),

• dziecko naraŜa mnie na wiele
wyrzeczeń, wymaga duŜego wysiłku
i pochłania wiele czasu,
• dziecko powinno znać swoje
miejsce,
• dziecka nie naleŜy wyręczać,
• dziecka nie wolno rozpieszczać.
Rodziców o postawie odtrącającej
cechuje duŜy dystans uczuciowy w
stosunku do dziecka oraz dominacja
nad nim. Rodzice spędzają bardzo
mało czasu ze swoim dzieckiem. Ich
wzajemne kontakty mają charakter
formalny
i
powierzchowny.
Przebywanie z synem lub córką nie
sprawia matce czy ojcu Ŝadnej
przyjemności i satysfakcji. Uczucia
rodziców odtrącających do dziecka są
przewaŜnie negatywne i wypływają z
tego, iŜ postrzegają oni swojego syna
lub córkę jako jeszcze jedną krzywdę,
która ich spotkała. Chcą osiągać
sukcesy zawodowe, materialne i inne,
a dziecko im w tym przeszkadza.
Dziecko wyzwala w nich niechęć,
złość, agresję i poczucie krzywdy.
Na skutek takiej postawy
rodzicielskiej dziecko jest:
- nieposłuszne,
- krnąbrne,
- kłótliwe i agresywne,
- niekiedy unika kontaktów z ludźmi,
bo czuje się zastraszone, co utrudnia
mu m. in. zaadaptowanie do nowych
warunków
i
otoczenia,
zaakceptowanie nowych osób.
Do postaw negatywnych zalicza
się takŜe postawę nadmiernie
wymagającą
i
postawę
nadopiekuńczą, ale o tym za miesiąc.
Przyjrzyjmy się postawom
pozytywnym:
Rodzice reprezentujące postawy
pozytywne
stawiają
dziecku
wymagania dostosowane do jego
moŜliwości oraz okazują dziecku
duŜo zainteresowania i uczucia, nie
rezygnując jednocześnie z własnych
aspiracji
zawodowych
i zainteresowań.
Rodzice ci:
- wymagają wypełniania poleceń
i przestrzegania nakazów przez

dzieci,
- potrafią odmówić niewłaściwym
Ŝądaniom dzieci,
- akceptują pewne aktywności dziecka,
na które nie mają wpływu,
- pozwalają swojemu dziecku na
samodzielne podejmowanie decyzji,
kształtowanie
zainteresowań
i realizację osobistych aspiracji,
- udzielają dziecku tylko koniecznej
pomocy,
- interesują się poczynaniami dziecka,
- angaŜują się w zabawę i pracę
dziecka,
- chętnie
nawiązują
kontakt
z dzieckiem i podtrzymują jego
próby utrzymania relacji,
- odczuwają
przyjemność,
przebywając z dzieckiem, wspólnie
się bawiąc, pracując i rozmawiając,
- są czuli,
- częściej chwalą dziecko niŜ je ganią,
- potrafią się cieszyć z jego osiągnięć,
- rozumieją i zaspokajają jego
potrzeby,
- nie rezygnują z własnych aspiracji
zawodowych i zainteresowań,
- dziecko jest dla nich osobą
niezwykle waŜną, ale nie jedyną
liczącą się wartością w ich Ŝyciu.
Tacy rodzice wychowują dzieci:
- pogodne,
- otwarte na kontakty z innymi
osobami,
- pewne siebie,
- potrafiące nawiązywać trwałe
więzi z ludźmi,
- wytrwałe,
- zdolne do współdziałania,
- troszczące się o siebie i innych,
- lojalne,
- samodzielne
- twórcze.
Oczywiście nie istnieją rodzice
idealni. KaŜdy ma mniejsze lub
większe problemy z wychowywaniem
swoich dzieci. Skoro więc nie moŜna
być rodzicem idealnym, trzeba starać
się być wystarczająco dobrym, a więc
przyjmującym jak najczęściej postawę
pozytywną. Polecam serdecznie.
Z nauczycielskim pozdrowieniem
– Teresa Styś
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