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Wieczór wspomnień
We wtorek 30 maja 2017 r. kilkudziesięcioosobowa grupa członków Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej i jego sympatyków udała się do Warszawy na
spotkanie poświęcone pamięci
Franciszka Kobryńczuka
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Wycieczka do Farmy
W dniu 12 maja uczniowie
młodszych klas wybrali się na
wycieczkę do Parku Edukacji
i Rozrywki ,,FARMA ILUZJI"
w Mościskach .
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W dniu 7 maja br. w Sterdyni odbyły się Gminne Obchody Dnia
Strażaka.
W uroczystościach uczestniczyli strażacy z terenu gminy,
samorządowcy oraz mieszkańcy gminy. Uroczystość rozpoczęła się
mszą św. odprawioną w intencji strażaków, w kościele parafialnym w
Sterdyni.
Następnie poczty sztandarowe i strażacy przemaszerowali przy
dźwiękach strażackiej orkiestry dętej pod figurkę św. Floriana, gdzie
delegacja strażaków złożyła kwiaty.
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP i zarazem Wójt Gminy – Grażyna
Sikorska
podziękowała wszystkim strażakom za ich trud
i bezinteresowną chęć niesienia pomocy potrzebującym. Za to, że
mieszkańcy Gminy Sterdyń zawsze mogą liczyć na wsparcie z ich
strony.
Podczas uroczystości wręczono medale: Srebrny Medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa”, które otrzymali druh Kazimierz Krawczyński i druh
Zenon Nowak z jednostki OSP w Sterdyni.
Medale wręczyli Prezes Zarządu Gminnego ZOSP – Grażyna
Sikorska i Komendant Gminny OSP – Andrzej Pogorzelski.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości uświetniała strażacka
orkiestra dęta działająca przy OSP w Sterdyni.
Anna Kowalska
Więcej fotografii można obejrzeć w serwisie
internetowym Gminy Sterdyń

OSP w przedszkolu
W dniu 18 maja 2017 r. przy
Zespole Szkół strażacy
z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sterdyni prezentowali
przedszkolakom sprzęt
ratowniczo – gaśniczy.
Strona 3

Festiwal Piosenki
W dniu 24 maja 2017r. na
deskach Sali Widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Sterdyni dzieci
i młodzież zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne.
Strona 5

Inne informacje
i ogłoszenia
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Wieczór wspomnień o prof. Franciszku Kobryńczuku

We wtorek 30 maja 2017 r. kilkudziesięcioosobowa
grupa członków Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej i jego sympatyków udała się do Warszawy
na spotkanie poświęcone pamięci Franciszka
Kobryńczuka - profesora Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, specjalisty anatomii zwierząt,
wychowawcy wielu pokoleń lekarzy weterynarii, poety,
wielkiego miłośnika ziemi sterdyńskiej.
Spotkanie prowadzone przez prof. dr hab. Teresę
Zaniewską – kierownika Katedry Edukacji i Kultury na
Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się
w Auli Kryształowej uczelni.
Bohatera wspominali koledzy i przyjaciele, m.in. prof.
Jan Tropiło - współzałożyciel Muzeum Weterynarii

w Ciechanowcu, Włodzimierz Kluciński - były Rektor
SGGW, prof. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki,
Teresa Dziurzyńska z redakcji "Wychowanie
w Przedszkolu i "Domowe Przedszkole", Monika
Jurczak - bratanica profesora, Teresa Kobryner
z Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, Tadeusz
Stankiewicz - kolega z gimnazjum sterdyńskiego
w latach 1946-50 - współzałożyciel Drużyny
Harcerskiej w tej szkole, prof. Józef Miąso z PAN,
Grażyna Binduła - dyr. Zespołu Szkół w Sterdyni
oraz Mieczysław Szymański - prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Wystąpienia
wzbogacane były zdjęciami obrazującymi życie i pracę
bohatera.
Na zakończenie odbył się koncert skrzypaczki
Justyny Sychory oraz poczęstunek.
Mieczysław Szymański
Więcej fotografii autorstwa Jadwigi Ostromeckiej można
obejrzeć na stronie Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej.

Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego
X edycja Konkursu
Samorząd Województwa
Mazowieckiego, mając na uwadze
potrzebę promowania produktów
żywnościowych wytwarzanych
przez mazowieckich producentów
ż y w n o ś c i
o d
l a t
organizuje Konkursy o Laur
Marszałka Województwa
Mazowieckiego dla mazowieckich
producentów żywności za najlepszy
produkt roku.
W konkursie mogły brać udział
firmy komercyjne, podmioty
i organizacje zajmujące się
wyt war zani em żywności na
mniejszą skalę, takie jak:

koła gospodyń wiejskich,

stowarzyszenia,

gospodarstwa agroturystyczne,

gospodarstwa ekologiczne,

osoby fizyczne,
które mogły udokumentować
swoją działalność posiadanymi
certyfikatami, dyplomami,
zaświadczeniami lub innymi
dokumentami np. potwierdzającymi
prezentację produktu na targach,
wystawach, imprezach lokalnych
i regionalnych.
Zgłoszony produkt musiał być
powtarzalny, by można go było
promować przy różnych okazjach.
Celem konkursu było wyłonienie
i nagr od zeni e pr od ucent ów
wyróżniających się wysoką jakością
produkcji, kultywowaniem
i popularyzowaniem mazowieckiej
tradycji
kulinarnej,
a także oryginalnością w podejściu
do tematu żywności i przetwórstwa


oraz promocja mazowieckiej
żywności.
W tegorocznym konkursie został
nagrodzony produkt Pani Ewy
Mitowskiej z Seroczyna,
w kategorii napoje – NALEWKA
NADBUŻAŃSKA OWOCOWA –
MIRABELKA. Nalewka
produkowana jest na spirytusie
w oparciu o tradycyjne receptury
oraz własne doświadczenie.
Serdecznie gratulujemy.
Anna Kowalska
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Wycieczka do Farmy Iluzji
W dniu 12 maja uczniowie klas
trzecich wraz ze swoimi opiekunami: Elżbietą Radomską, Bożeną
Jendą i Mieczysławem Szymańskim
wybrali się na wycieczkę do Parku
Edukacji i Rozrywki ,,FARMA
ILUZJI" w Mościskach .
Wielką atrakcją była niewątpliwie Latająca Chata Tajemnic –
drewniany domek, w którym dzieją
się istne czary: woda płynie do góry, ludzie nie mogą utrzymać równowagi. Zaciekawiła nas także duża
szachownica z gigantycznymi szachami oraz krzesło i stół olbrzyma,
przy których czuliśmy się jak krasnale. Prawdziwych magicznych
przeżyć dostarczyła wizyta w tajemniczym Ames Roomie, w którym
proporcje naszego wzrostu zależały
od rogu tego pokoju.
W Muzeum Iluzji zastanawialiśmy się nad grawitacją, lewitacją
i złudzeniami optycznymi oglądając
latające piłeczki, dziwne lustra zniekształcające postacie. Podczas wę-

drówki po Parku szukaliśmy przygód w Wiklinowym Labiryncie,
staraliśmy się odkryć zagadkę Lewitującego Kranu, zaglądaliśmy do
Studni Nieskończoności. Niesamowitych wrażeń dostarczyło nam
przejście przez Tunel Zapomnienia i
jazda w Zakręconym Domku . Odwiedziliśmy Zagrodę Króliczków
i graliśmy w Gigantyczne Szachy
i Mega Chińczyka. Mieliśmy okazję
oglądać świat przez weneckie lustro
(my widzimy innych, inni nie widzą
nas) oraz przeglądać się w prawdziwym lustrze, w którym trzymając
się za prawe ucho widzimy, jak

trzymamy się za lewe. Magiczny
świat iluzji przeżywały na patelni
nasze głowy! Głowa była, ciała - nie
było! Ale chyba najbardziej podobała nam się wizyta w Lustrzanym
Labiryncie, w którym wielu z nas
się poobijało, a nawet... zabłądziło!
Jednak wyszliśmy z niego uśmiechnięci!
Chociaż nie odkryliśmy wszystkich tajemnic magii, to zwiedzanie
tych licznych atrakcji dało nam niezapomniane przeżycia z wycieczki
na Farmę Iluzji.
Redakcja „Integraczka”

Informacja o zawodach OSP

Wojska Obrony Terytorialnej

20 czerwca o godz. 11:00 w Sokołowie Podlaskim
na stadionie OSiR przy ul. Lipowej odbędą się
Powiatowe Zawody sportowo - pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg nowego
powiatowego regulaminu stosowanego w 2016 roku na
zawodach gminnych. Zachęcamy do organizowania
Mł od zi e żo w yc h Dr u żyn Po żar ni c zych w
poszczególnych OSP (Regulamin dostępny w UG
Sterdyń oraz na stronie KP PSP Sokołów Podlaski w
zakładce sport OSP)), wszystkich miłośników tego
sportu zapraszamy do kibicowania.
Natomiast 9 lipca 2017 roku w niedzielne
popołudnie o godz. 13.00 w Grodzisku gm. Sabnie
rozpoczną się Międzygminne
Zawody SportowoPożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Sterdyń i Sabnie . Zawody rozegrane
zostaną w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe
i sztafeta pożarnicza z przeszkodami. Zawody
rozgrywane są co roku, a nad ich prawidłowym
przebiegiem czuwa Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Wszystkich
sympatyków zapraszamy do kibicowania.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako
piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie
obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie
konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.
Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53
000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat,
z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku
zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w
skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania;
przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w
2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.
Dane kontaktowe punktu informacyjnego dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej
tel. 261 351 333, 261 351 313, 261 351 314
e-mail: wkusiedlce@ron.mil.pl
Źródło strony: www.siedlce.wku.wp.mil.pl
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Strażacy z jednostki OSP Sterdyń z wizytą w przedszkolu

W dniu 18 maja 2017 r. przy
Zespole Szkół w Sterdyni strażacy z
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Sterdyni prezentowali
przedszkolakom sprzęt ratowniczo –
gaśniczy, który znajduje się na
wyposażeniu jednostki.
Celem spotkania było zapoznanie

dzieci z zawodem strażaka, pokaz,
omówienie oraz zastosowanie
sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Każde dziecko mogło choć przez
chwilę poczuć się jak prawdziwy
strażak, zakładając na głowę hełm.
Dużą atrakcją była możliwość
obsługi wężów pożarniczych i lania

wody oraz zwiedzenie samochodu
strażackiego od środka przez
każdego chętnego malucha.
Na zakończenie dzieci
podziękowały strażakom.
Anna Kowalska

Projekt „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”
Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza
Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia
SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dzięki udziałowi w projekcie jego Uczestniczki mogą
zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności, pożądane przez
pracodawców: kreowanie wizerunku firmy w
nowoczesnych mediach. Dla najlepszych mamy
możliwość odbycia stażu, który gwarantuje zdobycie
praktycznych doświadczeń, wartościowych na rynku
pracy.
Zapraszamy Panie które:
 są w wieku 30 lat i więcej,
 zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
 aktualnie nie są czynne zawodowo (nie pracują oraz
nie są zarejestrowane w Urzędzie pracy jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy).
Wszystkim Uczestniczkom szkoleń zapewniamy
stypendia na czas nauki!
W ramach projektu, każda z Uczestniczek otrzyma
wsparcie w postaci:
a. diagnozowania indywidualnej sytuacji i
poradnictwa zawodowego - forma: doradztwo 1:1
(uczestniczka : doradca zawodowy) - zwrot kosztów
dojazdu.
b.realizacji certyfikowanej ścieżki szkoleniowej
SOCIAL MEDIA - 120 godzin praktycznej wiedzy
TEMATY W RAMACH MODUŁU 1: Podstawy
marketingu internetowego, Tworzenie i edycja grafiki z
wykorzystaniem Adobe Photoshop, Przegląd serwisów
społecznościowych, Jak skutecznie korzystać z LinkedIn
i Slideshare, Efektywne wykorzystywania Twitter i
Youtube w biznesie.
TEMATY W RAMACH MODUŁU 2: Reklama na
Facebooku, Optymalizacja i pozycjonowanie stron,

Kampanie reklamowe Pay Per Click, Content
Marketing - Narzędzie SM Managera, Strategia Social
Media
W ramach realizacji ścieżki szkoleniowej
przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na bloki
tematyczne dla 100 % Uczestniczek projektu oraz
środki na opiekę nad dzieckiem/osobą zależną dla 40%
Uczestniczek projektu. Uczestniczki projektu
otrzymają również stypendium szkoleniowe w
wysokości (brutto): Moduł I – 478,80 zł, Moduł II –
319,20 zł
c. płatnych staży (3 miesięczne staże organizowane u
pracodawców, którzy korzystają z SOCIAL
MEDIA).
Po zakończeniu szkoleń do udziału w stażach
zakwalifikowane zostaną 23 Uczestniczki projektu.
Stażyści otrzymają:
● 3 miesięczne stypendium stażowe – 1850,00 zł
brutto/msc
● wstępne szkolenie BHP, badania lekarskie
● 3 miesięczne ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków
● zwrot kosztów dojazdu (100% stażystów)
● zwrot kosztu opieki nad dzieckiem /os. zależną (40%
stażystów)
Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia
przez min. 39% kobiet z grupy 105 kobiet biernych
zawodowo z województwa mazowieckiego, w wieku
30 lat i więcej, dzięki podniesieniu u nich pożądanych
na mazowieckim rynku pracy kompetencji i uzyskaniu
kwalifikacji w obszarze SOCIAL MEDIA.
KONTAKT:
Katarzyna Pawlińska-Ogonowska - Kierownik
Projektu,
email:
kpawlinska@kig.pl,
www.akademia.interit.eu, tel.: (22) 6309888, 6309663,
6309687
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Zbliża się nowy okres zasiłkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sterdyni
przypomina, że dnia 30 września br. kończy się okres
zasiłkowy
na obecnie wypłacane świadczenia
wychowawcze (500+) oraz Fundusz Alimentacyjny.
Natomiast 30 października br. upływa okres wypłaty
przyznanych świadczeń rodzinnych.
Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) oraz
fundusz alimentacyjny będą przyjmowane elektronicznie
bądź w formie papierowej w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Sterdyni ul. Seroczyńska 3, od
dnia 1 sierpnia 2017 roku. Kryterium dochodowe
uprawniające do świadczenia wychowawczego na
pierwsze dziecko w rodzinie wynosi 800zł na osobę lub
1200zł na osobę w przypadku gdy w rodzinie jest
dziecko niepełnosprawne. Dla funduszu alimentacyjnego
kryterium dochodowe nie uległo zmianie i wynosi 725 zł
na osobę. Uprawnienia do ww. świadczeń ustalane są w
oparciu o dochód rodziny uzyskany w roku 2016.
Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane
elektronicznie bądź w formie papierowej od dnia 1
września 2017 roku. Kryterium dochodowe
uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na
osobę, natomiast w przypadku wychowywania w

rodzinie dziecka niepełnosprawnego kryterium
dochodowe wynosi 764 zł na osobę. Uprawnienia do
świadczeń rodzinnych ustalane są w oparciu o dochód
rodziny uzyskany w roku 2016.
Kryterium dochodowe do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka wynosi - 1922 zł na
osobę w rodzinie.
Do wniosków gdzie świadczenie zależy od
kryterium
dochodowego należy dołączyć
zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego
posiadanego w 2016 roku z każdej gminy na której
położone jest gospodarstwo rolne.
W przypadku gdy w rodzinie nastąpiła zmiana
sytuacji dochodowej - utrata bądź uzyskanie
dochodu należy niezwłocznie powiadomić organ
wypłacający ww. świadczenia dołączając:
(świadectwo pracy, pit-11, umowę o pracę,
zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za drugi
miesiąc po uzyskaniu dochodu lub inny dokument
potwierdzający utratę lub uzyskanie dochodu.).
Tymińska Wiesława

Wycieczka
do Katolickiego Radia Podlasie

Dzień Matki klas I - III

Dnia 26 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień
Matki .
Przyszło wiele mam. Klasa 3b przywitała mamy wesołą piosenką pod tytułem ,,Nasza Mama Czarodziejka’’.
po piosence wystąpił teatrzyk ,,Maluch’’ w bajce ,,Baśniowy Ambaras’’ przygotowany przez p. Bożenę
Jendę i Hannę Zduniak .
Nasz występ bardzo spodobał się gościom i dostaliśmy dużo braw. Po bajce klasa 1 zaśpiewała 2 piosenki
"Majowy zapach kwiatów" i " Dla mamy". Chwilę później daliśmy swoim mamom własnoręcznie robione laurki i wszyscy złożyliśmy swoim mamom życzenia. Przygotowaliśmy też niespodziankę, którą był pyszny śmietanowy tort. Panie kroiły tort, a każde dziecko częstowało
swoją mamę.
To był wspaniały dzień pełen wzruszeń

Dnia 17.05.2017 r. odbyła się wycieczka do
Siedlec do Katolickiego Radia Podlasie z zespołem
teatralnym ,,Maluch" pod opieką pań:
Bożeny Jendy i Hanny Zduniak.
Najpierw byliśmy w radiu i tam nagrywaliśmy
bajkę pt. ,,Baśniowy Ambaras". Byliśmy w studiu
nagrań, gdzie były tam specjalne mikrofony. Bajka
będzie wyemitowana w Radiu Podlasie
24.05.2017r. o godz. 19.30.
Gdy wyszliśmy z radia poszliśmy do Galerii
Siedlce. Tam mieliśmy czas wolny. O godzinie
13.30 wróciliśmy do Sterdyni. Mamy nadzieję,
że nasze panie są z nas dumne.

Redakcja „Integraczka”

Redakcja „Integraczka”
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V Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W dniu 24.05.2017r. na deskach Sali Widowiskowej
w Sterdyni dzieci i młodzież zaprezentowali swoje
umiejętności. Śpiewano o zdrowiu, zdrowym
odżywianiu oraz o stylu życia bez uzależnień. Chcąc
wziąć udział w festiwalu należało napisać tekst o
zdrowym stylu życia bez nałogów i uzależnień do
własnej lub zapożyczonej muzyki.
W V Powiatowym festiwalu Piosenki o Zdrowiu
wystąpiły przedszkolaki z Przedszkola w Skibniewie,
Gminnego Przedszkola w Łazowie, Gminnego
Przedszkola przy Zespole Szkół w Sterdyni, Dobre
Ziółka z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Sterdyni, uczniowie klas I-III ze SP w Nowej Wsi, SP
im. Stefana Wyszyńskiego w Kosowie Lackim,
„Kaprysiątka” z Parafii Skrzeszew, Weronika
Wyszyńska ze SP w Sterdyni, dzieci ze Świetlicy ZS w
Sterdyni, Liwia Długosz z Sokołowskiego Ośrodka
Kultury, Zespół Wokalno-Instrumentalny z Parafii
Skrzeszew, dziewczęta z Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Sterdyni, młodzież z ZS im. Ludwika
Górskiego w Ceranowie.
Artyści w pomysłowy sposób przekazywali rady
dotyczące zdrowego stylu życia bez nałogów. Impreza
była okazją do zaprezentowania się Grupy Teatralnej „
Maluch” z Zespołu Szkół w Sterdyni oraz Grupy
Tanecznej Full Dance Crew pod kierunkiem Kamila
Brewczuka.
Komisja konkursowa w składzie:

Tomasz Rostkowski – Przewodniczący

Stanisława Maciak - członek

Magdalena Chomać – członek

Michał Murawski – członek
po przesłuchaniu 15 zespołów w 5 kategoriach
wiekowych biorąc pod uwagę treści prozdrowotne,
umiejętności wokalne oraz walory artystyczne
postanowiła przyznać pierwsze miejsca:

I kategoria wiekowa – przedszkola
I miejsce dla Gminnego Przedszkola w Łazowie
II kategoria - szkoła podstawowa klasa I-III
I miejsce dla Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
III kategoria - szkoła podstawowa klasa IV-VI
I miejsce dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Sokołowie Podlaskim
IV kategoria wiekowa - gimnazjum
I miejsce dla Dziewcząt z Gimnazjum im. H.
Sienkiewicza w Sterdyni
V kategoria wiekowa – szkoła średnia
I miejsce dla Zespołu wokalno-instrumentalnego
z Parafii Skrzeszew
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Sterdyni,
Starostwo Powiatowe ufundowało statuetki za I miejsca.
Imprezę wparli również sponsorzy- Sieć sklepów
TOPAZ, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni,
natomiast poczęstunek dla uczestników wsparła
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sterdyń
oraz Przetwórnia mięsa Krzysztof Szajko, za co
serdecznie dziękujemy.

Wycieczka do Olsztyna

2 lipca 2017 r. odbędzie się wycieczka turystycznokrajoznawcza do Olsztyna. Wyjazd ze Sterdyni o
7.30.
W programie:
Zwiedzanie z przewodnikiem: Katedra św. Jakuba
Starszego, średniowieczny układ urbanistyczny miasta, Stary Ratusz, Górna Brama (fragmenty elementów obronnych miasta). Zamek Kapituły Warmińskiej. O godz. 15.00 obiad w zajeździe „ZAJAZD
ELJAN” nad Jeziorem Trackim.
O 17.00 seans filmowy w planetarium (Nasz
Wszechświat). Powrót do Sterdyni ok. 21.30.
Koszt wycieczki - 120 zł.
W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej serdecznie zapraszam
- Mieczysław Szymański, tel. 729427347
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DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO
– ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Od 15 stycznia do 25 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.
Agencja Rynku Rolnego informuje na swojej stronie
internetowej, że w tym terminie będzie można ubiegać
się o "przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub
sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego od 15
lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.) zbóż ozimych, zbóż
jarych, roślin strączkowych i ziemniaka".
Składając wniosek należy zwrócić uwagę, że:

wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r.
będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 30 września

decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów tego rozporządzenia

w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych
dopłatą mogą być objęte tylko te, w skład których
wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany

obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r.
Kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana
producentowi w okresie 3 lat podatkowych (w roku, w
którym został złożony wniosek oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych) nie może przekroczyć
15.000 euro.
Informacja ARR


Inwestycje w Gminie Sterdyń
W miesiącu czerwcu rozpoczęły się prace związane z
przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Lebiedziach.
Prosimy o cierpliwość w związku z ewentualnymi przerwami w dostawie wody.

W lipcu rozpoczną się prace związane
z „Przebudową drogi gminnej w m. Kamieńczyk”. Na
przebudowę drogi pozyskano kwotę 40.000,00zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Sterdyni

Dnia 09.05.2017 r. obchodziliśmy uroczysty dzień
patronki Szkoły Podstawowej, którą jest Aniela
Krzywoń.
W tym roku mija 48 lat od nadania szkole jej imienia.
Cała społeczność szkolna, na czele z Panią Dyrektor
brała udział w tej uroczystości. Wszyscy odświętnie
ubrani zgromadzili się na sali gimnastycznej aby oddać
hołd tej dzielnej dziewczynie, która stała się dla
kolejnych pokoleń uosobieniem takich pojęć jak:
bohaterstwo, honor, ojczyzna.
Program artystyczny przygotowali uczniowie z V i VI

klasy pod kierunkiem pani Jarosławy Pełszyk i pani
Martyny Szajko, przy współpracy z panią Justyną
Stasiuk.
Podczas akademii przypomnieliśmy losy naszej
bohaterki, która za wolna Polskę oddała najcenniejszy
skarb- swoje młode życie.
Aniela Krzywoń jest dziś dla nas przykładem
niezwykłej odwagi, poświęcenia i miłości do
Ojczyzny.
Martyna Szajko
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Wystawy fotograficzna „PODLASZE”

„PODLASZE” – to tytuł wystawy fotograficznej
Konrada Węsaka, którą można było oglądać w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni. Tytuł wystawy
autor
zdjęć
uzasadnia
następująco:
- Podlasze to najstarsza historycznie nazwa tej krainy;
- chciałem „ominąć” często używane nazwy wystaw:
„Podlasie”, „Podlaskie pejzaże”, „Ginące Podlasie”,
„Podlasie nadbużańskie” itp.
Pragnieniem Konrada Węsaka jest, aby jego wystawa

obejmowała ziemie historycznego Podlasia.
Prezentowane zdjęcia stanowią już VI część wystawy.
Mogliśmy oglądać i podziwiać piękne zdjęcia z okolic
Międzyrzeca Podlaskiego, Siemiatycz i Tykocina. Na
zdjęciach uwidoczniona jest zwłaszcza drewniana
architektura. Są to zdjęcia wiatraków, chat,
drewnianych pięknie zdobionych domów,
kunsztownie wykonanych zdobień: okien,
narożników, okapów, ganków i szczytów domów.
Pasją Konrada Węsaka jest fotografowanie
drewnianej architektury. Pragnie uwidocznić ją na
zdjęciach i ocalić od zapomnienia. Jego zdaniem
ludzie, którzy ją wykonywali zasługują na miano
twórców ludowych. Sztuka ludowa zasługuje na to,
aby zachować jej piękno, chociażby tylko na
zdjęciach. Świadczy ona o naszej narodowej
tożsamości.
Konrad Węsak jest przekonany, „że to co robi ma
SENS”.
Stanisława Maciak
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