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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 Agnieszce Kur

- Radnej Gminy Sterdyń,

Panu Wojciechowi Sójce

- Radnemu Gminy Sterdyń,

Panu Wojciechowi Wiktorzakowi

- Radnemu Gminy Sterdyń,

Panu Wojciechowi Pasek

- Sołtysowi miejscowości Sterdyń,

Panu Wojciechowi Krzykowskiemu

- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,

Panu Jarosławowi Steciowi

- Sołtysowi Białobrzeg,

Panu Markowi Kołodziejskiemu

- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,

Pani  Katarzynie Piotrowskiej

- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni,

Pani  Monice Lachowskiej

- Pracownikowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łazowie,

Panu  Stanisławowi Radomskiemu

- Sołtysowi miejscowości Dzięcioły Kolonia,

Panu  Stanisławowi Jurczakowi

- Sołtysowi miejscowości Seroczyn Kolonia

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy

obchodzącym uroczystość imienin w dniach

12  kwietnia - 9 maja 2012 roku.



Biuletyn Informacyjny Gminy STERDYŃ2

Największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu
Czteroletniego obradującego od października 1788 do
maja 1792 r. było uchwalenie ustawy zasadniczej, do
czego w decydującym stopniu przyczyniły się niejawne
prace przygotowawcze (grudzień 1790 – kwiecień 1791).
Autorami projektu konstytucji byli w szczególności
Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ks.
Hugo Kołłątaj.

Po ujawnieniu tego tekstu uaktywniła się opozycja
skupiona wokół ambasadora rosyjskiego. Zwolennicy
reform postanowili wnieść projekt ustawy zasadniczej w
celu uchwalenia go na jednodniowej sesji, co naruszało
regulamin sejmowy.

Historyczna sesja izb połączonych obradująca 3 maja
1791 r. w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim
obfitowała w gwałtowne spory i dramatyczne gesty ze
strony zwolenników i przeciwników konstytucji.
Przekupiony poseł kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie
występował przeciwko projektowi, „którego nie czytałem
wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, wywraca wolność
polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce
bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając:
„Przysięgałem Bogu, Ŝałować tego nie będę”. Następnie w
kolegiacie św. Jana nastąpiło powtórne zaprzysięŜenie
konstytucji, jako wyraz sankcji ze strony Kościoła
katolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona (bez
dokładnego przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym
trybie, przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co
uzasadnia twierdzenie, Ŝe akt ten doszedł do skutku w
drodze swoistego zamachu stanu. Protestacja
opozycjonistów (4 maja 1791 r.) okazała się bezskuteczna.
Po dokonaniu oblaty w grodzie warszawskim Ustawa
Rządowa stała się z dniem 5 maja 1791 r. aktem prawnie
obowiązującym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja
Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną aktów
sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem uchwalenia
konstytucji miał być kościół „najwyŜszej Opatrzności
poświęcony”.

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. była pierwszą,
pisaną nowoczesną polską konstytucją, a trzecią na
świecie, po amerykańskiej (1787) i szwedzkiej (1789).
Tekst konstytucji obejmuje wstęp i 11 artykułów.
Bezpośrednio pod nazwą Ustawa Rządowa umieszczono

apostrofę sakralną: „W imię Boga w Trójcy Świętej
Jedynego”. Wstęp, napisany piękną polszczyzną, jest
tekstem o charakterze agitacyjno-propagandowym.
Wskazywano w nim na historyczne znaczenie
uchwalonej konstytucji. Twórcy konstytucji starali się
pobudzić społeczeństwo, a w szczególności szlachtę do
realizacji reform ustrojowych.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oparto na
koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz
(art. V). Do tych zasad dostosowano systematykę
konstytucji. W pierwszej kolejności uregulowano
zagadnienia wyznaniowe (art. I). Deklarowano wolność
wyznań, traktując jednocześnie religię katolicką jako
„narodową, panującą”, co odzwierciedlało jej
uprzywilejowaną pozycję w Ŝyciu publicznym.

Zakres zmian dotyczący ustroju społecznego był
ograniczony. Konstytucja utrzymała ustrój stanowy.
Szlachta zachowała swoją dotychczasową pozycję (art.
II), co odnosiło się odtąd wyłącznie do posesjonatów.
Urodzenie połączono z posiadaniem ziemi. Ustawa
Miasta nasze królewskie wolne w państwach
Rzeczypospolitej z 17.IV.1791 r. stanowiła integralną
część konstytucji (art. III). Ustawa wprowadzała jednolity
ustrój miast. Nie zmieniono połoŜenia prawnego
przewaŜającej większości chłopów (art. IV), choć właśnie
dzięki tej regulacji Konstytucja 3 maja 1791 r. uzyskała
wielki rozgłos.

W odróŜnieniu od ustroju społecznego gruntownie
zreformowano ustrój polityczny. Postanowienia
konstytucji zapewniały dominację władzy ustawodawczej
(art. VI) nad wykonawczą (art. VII). Utrzymano stanowy
charakter dwuizbowego Sejmu. Wchodzący w skład Izby
poselskiej posłowie (204), stali się odtąd reprezentantami
całego narodu. Izba poselska jako „świątynia
prawodawstwa” uzyskała rozległe kompetencje.

Konstytucja 3 maja 1791 r. osłabiła pozycję
monarchy w systemie organów państwowych. Król
przestał być odrębnym stanem sejmującym, choć nadal
zwoływał Sejm. Utrzymał prawo noninacji najwyŜszych
urzędników i stosował prawo łaski.

Równocześnie wprowadzono zasadę
nieodpowiedziałności króla, wyraŜoną sformułowaniem:
„Osoba króla jest święta i bezpieczna od wszystkiego”.
W związku z tym akty króla dla swej waŜności wymagały
kontrasygnaty właściwego ministra. Pozycję króla
wzmacniało wprowadzenie dziedziczności tronu w
obrębie dynastii wybieranej przez sejm elekcyjny. Po
śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego tron polski
miał objąć elektor saski z dynastii Wettynów.

Konstytucja 3 maja 1791 r. tworzyła rząd centralny
pod nazwą StraŜy Praw pod przewodnictwem króla, która
stała na czele całej administracji krajowej. Powstały
kolegialne ministerstwa pod nazwą Komisje Wielkie
(wspólne dla Korony i Litwy).Ustawa Rządowa

KONSTYTUCJA  3  MAJA
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utrzymywała zasadniczo dotychczasowy, to jest stanowy
charakter sądownictwa (art. VIII).

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. nie zawierała
wyodrębnionej deklaracji praw. Na podstawie analizy
róŜnych norm prawnych moŜna skonstruować swoistą
polską deklarację praw. Akt ten zachował federacyjny
charakter państwa na zasadzie równości Korony i
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ustawa Rządowa
obowiązywała jedynie przez rok (od maja 1791 r. do maja
1792 r.), co określa się jako ustrój Trzeciego Maja. Stan
ten został przerwany w wyniku zawiązania konfederacji

targowickiej, która zdelegalizowała Ustawę Rządową, a
wojna w jej obronie w 1792 r. zakończyła się klęską
Rzeczypospolitej.

W skrócie od chwili uchwalenia Konstytucja 3 maja
1791 r. stała się symbolem dąŜeń do odzyskania
niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej,
niezaleŜnie od przeszkód wewnętrznych i zagroŜeń
zewnętrznych.

Renata Piwko

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w
Zespole Szkół w Sterdyni odbył się
apel z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Światowy Dzień Ziemi jest to

największe ekologiczne święto, które
obchodzone jest obecnie w 192
krajach świata. Pierwsze obchody
Dnia Ziemi na świecie odbyły się 21
marca 1970 r. a pierwsze obchody
Dnia Ziemi w Polsce odbyły się
dopiero w 1990 r.

W bieŜącym roku Dzień Ziemi
obchodzony jest pod hasłem
"Elektroodpady – proste zasady”.

W 23 rocznicę obchodów Dnia
Ziemi w Polsce, młodzieŜ naszej
szkoły aktywnie włączyła się w to
święto. 

Uczniowie klasy III B gimnazjum
pod kierunkiem nauczycielki biologii
Jadwigi Szymańskiej przygotowali
bardzo interesującą prezentację pt.
„Przyroda – twoim oczkiem w
głowie” a takŜe bardzo ciekawy
projekt edukacyjny pt. „Osobliwości
przyrodnicze parków krajobrazowych
Mazowsza”.

Uczniowie klasy II A gimnazjum
pod kierunkiem nauczycielki
geografii Teresy Tenderendy
przygotowali prezentację pt. „Jakie
katastrofalne zjawiska pogodowe
występują na Ziemi?”. RównieŜ pod
kierunkiem Teresy Tenderendy
uczniowie klasy VI B wystąpili z
montaŜem słownym opartym na
treściach ekologicznych.

Dzięki prezentacjom i projektom
uczniowie poznali nie tylko
niezwykłe piękno Parków

Krajobrazowych Mazowsza, ale
równieŜ niepowtarzalne uroki
przyrody polskiej, o którą warto się
troszczyć i szanować, w myśl hasła:
„śyj z przyrodą w zgodzie”.

Apel ten ze względu na swoje
treści niewątpliwie był niezwykłą
lekcja kształtowania postaw
proekologicznych wśród młodzieŜy
szkolnej, jak równieŜ uwraŜliwił
uczniów  na ekologiczne problemy
Ziemi.  

Danut Kur

„śyj z przyrodą w zgodzie”

Uwaga 
Przypominam osobom, które otrzymały pozwolenie - decyzję na

wycinkę drzew i zostały zobligowane  do wykonania nasadzeń o
wywiązaniu się z tego obowiązku i złoŜeniu informacji o ich wykonaniu
do Urzędu Gminy Sterdyń ( pokój nr.4 ). 

GraŜyna Saczuk

Zbiórka makulatury zakończona

W miesiącach zimowych w Zespole
Szkół w Sterdyni odbywała się IX
edycja konkursu "Zbiórka makulatury"
organizowanego przez Departament
Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie.

Zebrano łącznie 13 ton surowca.

Podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród uczniom, którzy  dostarczyli
najwięcej surowca odbędzie się
w czerwcu. 

W imieniu społeczności szkolnej

bardzo dziękuję rodzicom za
zaangaŜowanie i pomoc dzieciom
w gromadzeniu makulatury
i dostarczeniu jej do szkoły.

Mieczysław Szymański
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KONCERT PATRIOTYCZNY
w wykonaniu Warszawskiego Chóru POLONIA im. Ignacego Jana Paderewskiego

W trzecią Niedzielę Wielkanocną
w zabytkowym kościele pw. św.
Anny w Sterdyni Warszawski Chór
POLONIA im. Ignacego Jana
Padarewskiego pod dyrekcją Emilii
Melon zapewnił oprawę muzyczną
Mszy św. o godz. 12-tej, którą
sprawował i homilię wygłosił ks.
kan. dr Zbigniew Rycak, proboszcz
sterdyńskiej parafii. Po Eucharystii
chór wykonał Koncert patriotyczny,
którego program obejmował pieśni:
Marsz Kosynierów/Dalej Bracia
dalej Ŝywo; Krakowiacy i Górale-
Aria Bardosa z chórem;
Warszawianka 1831r.; Bogurodzico
dziewico/ Modlitwa do Bogurodzicy;
Hej, Strzelcy wraz;  Bywaj dziewczę
zdrowe; Jeszcze jeden mazur dzisiaj;
Sadźmy róŜe; Marsz, marsz Polonia;
Witaj Orle; Taki kraj; Pokolenia.

Koncert został zorganizowany
z okazji 105 rocznicy śmierci (minęła
11 kwietnia br.) Ludwika Górskiego
– dziedzica Sterdyni i Ceranowa,
wybitnego Polaka, patrioty,
wzorowego gospodarza, publicysty,
filantropa..., a jego organizatorami
byli: Bogdan Jóźwiak, członek chóru
– rodak ceranowskiej parafii i ks.
kan. dr Zbigniew Rycak - proboszcz
parafii Sterdyni. 

Koncert został wspaniale
wykonany i bardzo podobał się
wiernym, licznie zgromadzonym
w świątyni, o czym mogą świadczyć
gromkie brawa, którymi nagradzano
artystów po wykonaniu kaŜdej pieśni.
Stanowił prawdziwą ucztę duchową
i dostarczył niezapomnianych wraŜeń
artystycznych, a takŜe przybliŜył
słuchaczom postać Ludwika
Górskiego. KaŜdorazowa zapowiedź
wykonania danych pieśni połączona
była z krótkim fragmentem Ŝyciorysu
Ludwika Górskiego. Na zakończenie
koncertu  chórowi podziekowania
złoŜyli: ks. kan. dr Zbigniew Rycak –
proboszcz oraz w imieniu władz
samorządowych: Urszula Woźniak –
zastępca wójta gminy Sterdyń
i Marianna Kobylińska – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Sterdyni. 

Warszawski Chór POLONIA im.
Ignacego Jana Padarewskiego został
załoŜony w 1993r., a jego załoŜycielem
i pierwszym dyrektorem artystycznym
był Jerzy Myrcha – Karpiński.

W swoim bogatym repertuarze chór
posiada pieśni patriotyczno–
historyczne, które opiewają dzieje
narodu, państwa i oręŜa polskiego
oraz sławią bohaterstwo Polaków
walczących na wszystkich frontach
świata. Chór śpiewa takŜe pieśni
sakralne i kolędy. Koncertował w
salach koncertowych, kościołach
i ośrodkach kultury w Warszawie, na
terenie całego kraju i za granicą: na
Litwie, Ukrainie, w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji
i Irlandii. Wielokrotnie uczestniczył w
konkursach i festiwalach krajowych.
Chór jest członkiem Federacji
CAECILIANUM, stanowiącej
organizacej organizację poŜytku
publicznego.

Dane dotyczące Chóru
opracowałam na podstawie Programu
Koncertu.

Autor tekstu i zdjęć
Stanisława Maciak

KOMUNIKAT
do rolników, właścicieli posesji i terenów przyległych do dróg

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o trzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391 z poźn.zm.)
zwracam się z prośbą o utrzymanie czystości chodników, jezdni (do
połowy jej szerokości) oraz  rowów przy drogach.

Apeluję o dbałość, o ład i porządek na posesjach.

Odpady komunalne i gospodarcze oraz nieczystości ciekłe  naleŜy
usuwać według określonego prawa i przyjętego przez Radę Gminy
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy”- zgodnie
z zawartą umową z przedsiębiorcą  mającym pozwolenie na prowadzenie
tego typu działalności.

Zwracam takŜe  uwagę na konieczność właściwego korzystania z dróg
gminnych o nawierzchni Ŝwirowej. Nawierzchnie tych dróg zwłaszcza w
okresie wiosennym są niszczone cięŜkim sprzętem.  W wielu miejscach
widoczne jest wyorywanie  dróg przy polach. 

Prace prowadzone przez Gminę  na drogach nie nadąŜają za
degradacją dróg w duŜym stopniu powodowaną niefrasobliwością a często
bezmyślnością.

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

Wójt Gminy Czesław Marian Zalewski 
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Informacja
JuŜ od 15 marca po raz 10 rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2013 r. Przyjmują je

biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale wniosek moŜna takŜe przesłać przez
internet. Rolnicy z tego tytułu dostaną ok. 3,5 mld euro.

W tym roku nie ma zmian
w zasadach przyznawania dopłat
bezpośrednich. Jednocześnie z tymi
płatnościami moŜna ubiegać się o
przyznanie dopłaty z tytułu
gospodarowania na niekorzystnych
terenach (tzw. ONW)
i rolnośrodowiskowych za 2013 r.
W ramach dopłat bezpośrednich
rolnicy mogą wnioskować o dopłaty
produkcji niektórych roślin (np.
zbóŜ), chmielu, do trwałych
uŜytków zielonych (tzw. płatności
zwierzęcej), do tytoniu, uprawy
ziemniaka skrobiowego oraz do
wsparcia specjalnego: dopłaty do
uprawy roślin motylkowych
i strączkowych czy do hodowli
krów i owiec. Mogą teŜ
wnioskować o tzw. płatności
cukrowe - dla producentów
buraków - oraz dopłat do produkcji
pomidorów i owoców miękkich

Rolnik powinien złoŜyć wniosek
do 15 maja 2013 r. JeŜeli nie zdąŜy
w tym terminie, moŜe go dostarczyć
do 10 czerwca, jednak w takim
przypadku za kaŜdy dzień
spóźnienia potrącone zostanie
1 proc. dopłaty. Ponadto wniosek
moŜna poprawić bez sankcji
finansowych do 31 maja.

ARiMR przypomniana,
Ŝe wniosków nie trzeba składać do
Agencji w formie papierowej.
MoŜna je przekazać przez internet.
Aby uzyskać taką moŜliwość,
trzeba wcześniej wystąpić do
właściwego biura powiatowego
ARiMR o nadanie loginu i kodu
dostępu do systemu
teleinformatycznego Agencji.
Wniosek jest dostępny na stronie
internetowej Agencji. Osoba, która
ma juŜ dostęp do systemu
teleinformatycznego ARiMR moŜe
równieŜ dokonywać zmian
w rejestrze zwierząt gospodarskich.
Login i kod dostępu do systemu
teleinformatycznego ARiMR
nadawany jest bezterminowo.

Agencja podkreśla, Ŝe duŜą

zaletą wypełniania elektronicznego
wniosku jest to, Ŝe system podpowie
od razu, gdzie mogły zostać
popełnione błędy. Ponadto moŜna
skorzystać z czytelnej, graficznej
instrukcji. Rolnicy, którzy juŜ
w ubiegłym roku złoŜyli e-wniosek,
w tym roku dostaną go takŜe
w formie elektronicznej.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie
za 2012 r. złoŜyło ok. 1,36 miliona
rolników, a spośród nich ok. 115 tys.
ubiega się dodatkowo o przyznanie

płatności rolnośrodowiskowych. Od
rozpoczęcia realizacji (od 3 grudnia
u.br.) do 14 marca 2013 r. Agencja
wypłaciła 10,1 mld zł, otrzymało je
ponad 1,1 mln rolników.

Agencja zapewnia, Ŝe jest
przygotowana do realizacji nawet 300
tys. wypłat dziennie, jednak tempo
realizacji dopłat bezpośrednich zaleŜy
od wielkości środków i tempa ich
przekazywania ARiMR przez
Ministerstwo Finansów.

Renata Piwko
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I Powiatowy Konkurs Wiedzy SUPER TRZECIOKLASISTA

Dnia 16 kwietnia 2013 roku
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
w Sokołowie Podlaskim odbył się I
Powiatowy Konkurs Wiedzy
SUPER TRZECIOKLASISTA pt.
„Zdrowo si ę odŜywiaj”
zorganizowany we współpracy dwóch
szkół podstawowych:  Szkoły
Podstawowej nr 4 w Sokołowie Podl.
(odpowiedzialna ElŜbieta Wilk) oraz
Szkoły Podstawowej w Sterdyni
(odpowiedzialna BoŜena Jenda).

Patronat nad konkursem objęły:
Odział Terenowy Agencji Rynku
Rolnego w Warszawie, Starosta
Powiatu Sokołowskiego, Burmistrz
Miasta Sokołów Podlaski i Wójt

Gminy Sterdyń. 
W zmaganiach wzięło udział 38

uczniów z 12 szkół podstawowych
powiatu sokołowskiego. 

Celem konkursu było promowanie
talentów i uzdolnień uczniów,
wdraŜanie do samodzielnego
zdobywania i wykorzystywania
wiedzy, propagowania zasad zdrowej
rywalizacji oraz zdrowego stylu
odŜywiania. To interesujące spotkanie
było teŜ okazją do promowania szkół,
nauczycieli i uczniów. 

Laureatami konkursu zostali:
Daniel Uszyński ze Szkoły
Podstawowej  nr 1 w Sokołowie Podl.
– za I miejsce otrzymał tablet. II
miejsce i aparat fotograficzny
wywalczyła  Patrycja Danielak ze
Szkoły Podstawowej w Sterdyni. III
miejsce zdobyła  Agnieszka Balaze
Szkoły Podstawowej  nr 4 w
Sokołowie Podlaskim – w nagrodę
otrzymała odtwarzacz  MP 4.
Fundatorami cennych nagród  byli:
Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski
Bogusław Karakula, Starosta Powiatu
Sokołowskiego Leszek Iwaniuk i Wójt
Gminy Sterdyń Czesław Marian
Zalewski. 

Powiatowa Komisja
Konkursowa przyznała równieŜ
wyróŜnienia dla Mateusza
Orzełowskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sokołowie
Podl. i Eryka Stelęgowskiego ze
Szkoły Podstawowej w
Przywózkach. Zestawy ksiąŜek
kucharskich dla uczniów
wyróŜnionych oraz upominki dla
kaŜdego dziecka (puzzle „Piramida
Zdrowego śywienia”, kredki,
długopis i odblaski)  ufundował
Dyrektor ARR w Warszawie
Andrzej RóŜycki.  

Organizatorzy konkursu składają
serdeczne podziękowania
fundatorom nagród oraz sponsorom:
PPHU GAMA, P.H.U. TOPAZ,
NZOZ OPTIMA oraz sponsorom
anonimowym. Szczególne
podziękowania kierują do dyrekcji
szkół Pani GraŜyny Skoniecznej i
Pani GraŜyny Binduły za wsparcie
inicjatywy i pomoc w organizacji
konkursu. 

BoŜena Jenda

Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej obchodzony jest w Polsce
2 maja.
Święto ma popularyzować wiedzę

o polskiej toŜsamości i symbolach
narodowych. Senat Rzeczypospolitej
Polskiej w uchwale z dnia 12 lutego
2004 r. ustanowił dzień 2 maja
Świętem Orła Białego. W wyniku
decyzji Sejmu święto zmieniono na
Święto Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Barwami Rzeczypospolitej
Polskiej są kolory biały
oraz czerwony. Na flagach układa się
je w dwóch poziomych, równoległych
pasach tej samej szerokości.

Polskie barwy narodowe
kształtowały się na przestrzeni
wieków i mają jako jedne z

2 maja - Święto Flagi Państwowej

nielicznych w świecie pochodzenie
heraldyczne. Wywodzą się z barw
herbu Królestwa Polskiego i herbu
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7
lutego 1831 r. Sejm Królestwa
Polskiego podjął specjalną ustawę
dotyczącą barw polskiej flagi.
Wcześniej obok barw biało -
czerwonych uŜywane były takŜe
inne barwy. W 1919 roku biel
i czerwień uznano oficjalnie za
barwy państwowe.

Zwracam sie z gorącym
apelem o umieszczenie flag przy
swoich posesjach. 

Renata Piwko
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Witam serdecznie w szybko
zmieniającej się rzeczywistości. Za
nami wyjątkowo długa zima i coraz
bardziej niecierpliwe oczekiwanie na
radosny pochód wiosny. Czy zrobili
Państwo zdjęcia bocianom kroczącym
po śniegu, który, wydawało się, nigdy
nie zniknie? Ja zrobiłam kilka takich
zdjęć, które kiedyś będą miłym
wspomnieniem i ciekawostką
przyrodniczą…

Ale oto juŜ wiosna. Szybko
wkracza, aby nadrobić zaległości,
wyrównać straty. Przyroda musi
zrobić swoje…

Wiosna to nowe wyzwania takŜe
w szkole. Jesteśmy przed egzaminami
gimnazjalnymi. To czas próby dla
naszych najstarszych uczniów.
W maju i czerwcu coraz trudniej o
pełne skupienie, jednak nadal trzeba
pracować. Musimy uświadamiać
młodzieŜy, Ŝe trzeba znaleźć czas i na
miłe spotkania, na wyjścia w plener,
ale takŜe na pracę. Przykładem
jesteście Wy, Rodzice, którzy wiosną
macie więcej pracy i musicie
wszystkiemu podołać. MłodzieŜ
powinna się wdraŜać do takiego

myślenia, do odpowiedzialności za
swoje obowiązki. 

Dbajmy o wspólne przyjemności
– wiosenne weekendy będą okazją
do rodzinnych spotkań przy ognisku
i grillu. Przypomnę – to świetna
okazja do obserwowania
i poznawania swoich dzieci. JuŜ o
tym pisałam.

Dzisiejsze spotkanie zakończę
Dekalogiem dla Rodziców,
opracowanym na podstawie
Konwencji o  Prawach  Dziecka
ONZ. Polecam do wychowawczych
przemyśleń.

DEKALOG DLA  RODZICÓW 

1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak
jak ty, ma silne poczucie własnej
godności. 

2. Staraj się nie stosować takich
metod, których sam w
dzieciństwie nie akceptowałeś.

3. Pozwalaj dziecku dokonywać
wyboru najczęściej jak moŜesz.

4. Jeśli zachowałeś się wobec
dziecka niewłaściwie, przeproś je
i wytłumacz się. Nie bój się

utraty autorytetu – dziecko i tak
wie, kiedy popełniasz błędy.

5. Nigdy nie mów źle o dziecku,
szczególnie w obecności innych
osób.

6. Nie mów „zrobisz to, bo tak chcę”
– jeŜeli musisz czegoś zabronić,
zawsze to uzasadnij.

7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku,
staraj się nie stać nad nim i mówić
z góry swego autorytetu.

8. Nie musisz być za wszelką cenę
konsekwentny, nie musisz być w
zgodzie z innymi dorosłymi
przeciw dziecku, jeŜeli wiesz, Ŝe
oni nie mieli racji.

9. Gdy nie wiesz, jak postąpić,
pomyśl, jak ty poczułbyś się,
będąc dzieckiem.

10.Staraj się być czasem adwokatem
własnego dziecka.

Z wiosennym 
nauczycielskim pozdrowieniem

Teresa Styś 

Z pokoju nauczycielskiego…
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Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

18 i 19 kwietnia w Zespole Szkół w Sterdyni
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
całego powiatu sokołowskiego, rywalizowali
w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. 

Organizacją turnieju na terenie powiatu
sokołowskiego zajęły się Komenda Powiatowa Policji w
Sokołowie Podlaskim, Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Siedlcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Siedlcach, Powiatowy Zespół BRD
oraz Zespół Szkół w Sterdyni.

Do turnieju przystąpiło łącznie 28 trzyosobowych
zespołów. W kategorii szkół podstawowych było to
siedemnaście zespołów, a jedenaście zespołów
z gimnazjów.

Turniej obejmował: test znajomości zasad ruchu
drogowego, jazdę po rowerowym torze przeszkód oraz
umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Po części teoretycznej siedem druŜyn z kaŜdej kategorii
wiekowej przechodziło do części praktycznej. 

Laureatami tegorocznych rozgrywek zostali:
- szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim 
2. Szkoła Podstawowa w Łazowie
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podlaskim

- gimnazja
1. Publiczne Gimnazjum w Ceranowie 
2. Publiczne Gimnazjum w Rozbitym Kamieniu
3. Publiczne Gimnazjum w Grochowie
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Za pierwsze

miejsca tablety, za drugie mp4, a za trzecie słuchawki.
DruŜyny spoza finałowej trójki otrzymały zestawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Oprócz druŜynowych nagród, szczególne wyróŜnienie
przypadło Tomaszowi Buczyńskiemuz Publicznej Szkoły
nr 4 w Sokołowie Podlaskim. Uczeń ten jako jedyny,
bezbłędnie rozwiązał test znajomości zasad bezpieczeństwa
ruchu drogowego.

Paweł Waszczukuczeń Publicznego Gimnazjum
w Kosowie Lackim popełnił  tylko jeden błąd. Najbardziej
technicznie tor jazdy przejechał Rafał Bieliński
z Publicznego Gimnazjum w Ceranowie otrzymując
jedynie jeden punkt karny. Komplet punktów w zakresie
wiedzy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
zdobyły druŜyny z Publicznego Gimnazjum w Rozbitym
Kamieniu i Ceranowie.

Zwycięzcom gratulowali  i nagrody ufundowane przez

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach
wręczali: Wójt Gminy Sterdyń – Czesław Marian
Zalewski, Dyrektor WORD Jacek Kobyliński, Dyrektor
Zespołu Szkół w Sterdyni GraŜyna Binduła, Komendant
Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim mł.insp.
Wiesław Nasiłowski oraz szef sokołowskiej drogówki
nadkom. Zbigniew Pilip.

Mieczysław Szymański

Jazda rowerem po torze sprawnosciowym

Uczestnicy konkursu ze szkół podstawowych

Uczestnicy konkursu z gimnazjów


