
STERDYÑ
Biuletyn Informacyjny Gminy

organ samorządu Gminy

„„„„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - - - - Wincenty Witos 23 grudnia 2009 r.

Egzemplarz
bezpłatny

Nr 16/2009 ISNN-1895-5843

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia oraz nadchodzącym Nowym Rokiem
2010 życzymy Państwu by Święta wypełnione były
radością, miłością, by przyniosły wyciszenie
i odpoczynek.

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju,
refleksji, zadumy i wzruszeń przeżywanych w gronie
najbliższych przyjaciół i rodziny. To czas spotkań

i dzielenia się opłatkiem, śpiewania kolęd, obdarowywania innych i bycia obdarowywanym, czas miłości
i wzajemnego zrozumienia.

Życzymy, aby w tym świątecznym nastroju spełniły się wszystkie życzenia i marzenia wypowiedziane
przy wigilijnym stole, a pod świąteczną choinką znalazły się  nie tylko prezenty, ale także radość, szczęście,
życzliwość oraz siła, która pozwoli pokonywać wszelkie przeciwności losu. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i radości ze spełnionych oczekiwań.
Niech nie opuszcza Państwa pomyślność i spełnią się wszystkie najskrytsze marzenia.

Ze świątecznymi pozdrowieniami

Sterdyń, grudzień 2009 r.

Najlepsze ¿yczenia
Panu Adamowi Góralowi - Przewodniczącemu

Rady Gminy Sterdyń z okazji imienin najszczersze
Ŝyczenia zdrowia, pomyślności w Ŝyciu osobistym
i pracy zawodowej oraz satysfakcji z pełnienia

zaszczytnej funkcji w Samorządzie Gminnym

Ŝyczą KoleŜanki i Koledzy Radni, Wójt Gminy
oraz  Pracownicy Urzędu Gminy.

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 Ewie Kosieradzkiej

- Pracownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sterdyni , 

Pani Ewie Witkowskiej

- Pracownikowi  Zespołu Szkół Sterdyni, 

Panu Mieczysławowi Szymańskiemu

- Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy obchodzącym

uroczystość imienin w dniach  24 grudnia 2008 roku -
6 stycznia 2010 roku.

Wójt Gminy 
/-/ Czesław Marian Zalewski

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Adam Góral

Pracownicy Urzędu Gminy
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ĆWICZENIA
STRAśAKÓW  

MIKOŁAJKI

7 XII 2009 r. w przedszkolu
w Sterdyni odbyły się mikołajki.
Dzieci przywitały Mikołaja wierszem
i piosenką. RóŜnorodne konkursy
i zabawy uświetniły tę wizytę. 

Największą radość sprawiły
dzieciom prezenty otrzymane z rąk
św. Mikołaja. Miłe spotkanie
zakończyło się wspólnym tańcem,
a odchodzący gość obiecał, Ŝe wróci
do dzieci za rok.

Na zakończenie Turnieju Wójt
Gminy Sterdyń Czesław Marian
Zalewski wręczył druŜynom
pamiątkowe puchary.

   Anna Kowalska

- nr ew. 377 o pow. 0.0342 ha

- nr ew. 88/1 o pow. 0.0006 ha 

połoŜonymi w obrębie geodezyjnym
w Sterdyń Poduchowna w pasie
drogowych ulicy Tartacznej.

Osoby, których interes prawny
dotyczący ustaleń zawartych w spisie
inwentaryzacyjnym mienia, mogą
zgłosić w w/w terminie zastrzeŜenia
do komisji inwentaryzacyjnej. 

Wójt Gminy 
Czesław Marian Zalewski

Działając na podstawie art. 17
ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.
przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o
pracownikach samorządowych  (Dz.
U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
informuję, Ŝe w dniu 14 grudnia 2009
r. na okres 30 dni w siedzibie Urzędu
Gminy Sterdyń pokój nr 5 zostały
wyłoŜone do publicznego wglądu
spisy inwentaryzacyjne dotyczące
nieruchomości niezabudowanych
oznaczonych nr ew. :

- nr ew. 376 o pow. 0.0222 ha

Ogłoszenie

W dniu 9 grudnia 2009 r. ok.
godziny 10.50 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania w Sokołowie
Podlaskim wpłynęła informacja o
poŜarze stodoły w miejscowości
Stare Mursy. W pierwszej kolejności
do zdarzenia została zaalarmowana
miejscowa jednostka OSP, która po
dotarciu na miejsce zdarzenia
stwierdziła, Ŝe potrzebna jest pomoc,
dlatego Stanowisko Kierowania
zadysponowało kolejne 5 jednostek,
które posiadają selektywne
wywołanie „SSW”. Po otrzymaniu
informacji od dowódcy akcji PSK
powiadamia  pozostałe jednostki
z terenu gminy Sterdyń. Po przybyciu
wszystkich zastępów OSP sytuacja
na miejscu zdarzenia została
opanowana. PoŜar zostaje
zlokalizowany i ugaszony.

Na szczęście to tylko ćwiczenia
zorganizowane dla Ochotniczych
StraŜy PoŜarnych z terenu gminy
Sterdyń. 

Organizatorem ćwiczeń był Pan
Wójt Gminy Czesław Marian
Zalewski, Komendant Gminny
Andrzej Pogorzelski przy współpracy
z oficerem z KPPSP Sokołów
Podlaski mł. bryg Sławomirem
Iwańskim. W ćwiczeniach brało
udział 11 jednostek OSP  z terenu
Gminy, tj. ok. 55 straŜaków.
Ćwiczenia takie miały na celu
sprawdzenie gotowości bojowej
straŜackich zastępów,  które wypadły
prawidłowo.

Beata Tomczuk

W sobotę 12 grudnia na hali
sportowej  w Sterdyni odbył się
Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki
NoŜnej o Puchar Wójta Gminy
Sterdyń. 

W Turnieju wzięło udział trzy
druŜyny: „Oldboy” Sterdyń,
„Waciaki” Warszawa, „Piątkowi
Smakosze” Sokołów Podlaski.

Klasyfikacja końcowa Turnieju:
1. Warszawa           4    4    20:19
2. Sterdyń                   4     6    21:24
3. Sokołów Podl.        4     3   18:16

Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki
NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Sterdyń



GMINNE CENTRUM INFORMACJI W STERDYNI informuje:

RUSZYŁY  DOPŁATY
BEZPOŚREDNIE

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna
realizację dopłat bezpośrednich za
2009 r., które zgodnie z unijnym
prawem Unii Europejskiej kaŜdego
roku są wypłacane od 1 grudnia.
Wnioski o przyznanie tych płatności
złoŜyło w tym roku blisko 1,4
miliona rolników. 

Tegoroczna kampania będzie
wyjątkowa, bo na dopłaty
przewidziano aŜ około 12,6 mld zł.
i juŜ pierwszego dnia Agencja
zamierza przekazać na konta
rolników około miliarda zł., a do
końca tego roku planuje, Ŝe dopłaty
bezpośrednie otrzyma około miliona
rolników. Dopłaty bezpośrednie,
jakie za 2009 rok otrzymają polscy
rolnicy stanowić będą około 90%
wartości dopłat jakie otrzymują
rolnicy z państw „starej unii”.

Płatności te słuŜą obniŜaniu kosztów
produkcji rolniczej i cen Ŝywności
w Unii Europejskiej, pozwalają
Ŝywności z Europy na sprostanie
konkurencji cenowej na rynkach
światowych a takŜe mają rolnikom
zrekompensować wzrost kosztów
środków uŜywanych do produkcji
rolniczej np. cen nawozów, czy teŜ
środków ochrony roślin.

Rodzaje płatności bezpośrednich
przyznawane rolnikom oraz stawki
płatności obowiązujące w 2009
roku:
1. jednolita płatność obszarowa (JPO)

– 506,98 zł/ha   
2. krajowe uzupełniające płatności

obszarowe, w tym: 
- płatność do grupy upraw

podstawowych (UPO) – 356,47
zł/ha 

- płatność do powierzchni uprawy
chmielu (płatność związana z
produkcją) – 507,54 zł/ha 

- płatność do powierzchni uprawy
chmielu (płatność niezwiązana z
produkcją) – 861,32 zł/ha 

- płatność do powierzchni roślin
przeznaczonych na paszę,
uprawianych na trwałych uŜytkach
zielonych (płatności zwierzęce) –
502,62 zł/ha

3.płatność do upraw roślin
energetycznych – 190,33 zł/ha 

4.płatność cukrowa – 53,47 zł/tonę 
5.pomoc do rzepaku – 176 zł/ha 
6.oddzielna płatność z tytułu owoców

i warzyw (płatność do pomidorów)
– 166,82  zł/tonę. 

7.przejściowe płatności z tytułu
owoców miękkich – 1691,80 zł/ha
(z czego 972,78 zł z budŜetu UE,
719,02 zł z budŜetu krajowego).

opr. Anna Kowalska
źródło: ARiMR

Z inicjatywy dyrektor Zespołu
Szkół w Sterdyni GraŜyny Binduły
w bieŜącym roku szkolnym powstała
nowoczesna pracownia do nauczania
języków obcych.

Pracownia zapewnia uczniom nie
tylko atrakcyjne formy zajęć, ale
przede wszystkim ma istotny wpływ
na efektywną pracę w czasie lekcji.
Sala językowa została wyposaŜona
w nowoczesny sprzęt i niezbędne
pomoce naukowe stosowane na
lekcji.

Korzystanie ze słuchawek
umoŜliwia uczniom dokładne
zapoznanie się z nagranym
materiałem, a ponadto angaŜuje ich
do indywidualnej pracy nad
nagraniem swoich wypowiedzi, które
następnie są analizowane pod kątem
poprawności językowej.

Tablica multimedialna oraz
komputer pozwalają przedstawić
uczniom dodatkowe materiały

przygotowane przez
n a u c z y c i e l a
w  p r z e j r z y s t y
i przystępny dla uczniów
sposób. Nie bez
znaczenia jest teŜ
ustawienie ławek
w kształcie litery U, co
ułatwia kontakt
wzrokowy w relacji
nauczyciel – uczeń,
a takŜe ma wpływ na
usprawnienie komunikacji językowej
w grupie uczniów.

Zdaniem dyrektor szkoły GraŜyny
Binduły tak urządzona
klasopracownia językowa pozwoli
zastosować nauczycielom języków
obcych nowoczesne formy zajęć oraz
wykorzystać aktywizujące metody
nauczania, które będą miały
korzystny wpływ na poziom wiedzy
uczniów.

Nie byłoby tej pracowni, gdyby

nie zaangaŜowanie i pomoc wójta
gminy Czesława Mariana
Zalewskiego w pozyskanie
niezbędnych środków finansowych
na ten cel. Cieszy mnie ten fakt –
nadmienia pani dyrektor, Ŝe nasze
inicjatywy są zawsze pozytywnie
akceptowane przez pana wójta,
a następnie realizowane przez
pracowników gminy, którym naleŜą
się równieŜ słowa podziękowania.

Danuta Kur

Nowoczesna pracownia językowa w Zespole Szkół w Sterdyni
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Święta BoŜego Narodzenia, to
szczególny czas spotkań i refleksji,
podziękowań i składania Ŝyczeń. To
czas, w którym odczuwamy
najsilniejszy związek z naszymi
tradycjami. W tej wyjątkowej
atmosferze w poniedziałkowe
popołudnie, 21 grudnia 2009 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Sterdyni spotkały się
róŜne grupy społeczne i zawodowe,
aby podzielić się opłatkiem i złoŜyć
sobie Ŝyczenia.

Spotkanie rozpoczęło się grą na
ligawkach w wykonaniu Tomasza
Boruty i Pawła Przewoźnika. 

W nastrój świąteczny
zgromadzonych wprowadziły dzieci
z Zespołu Szkół w Sterdyni,
przygotowane przez Marka
Kołodziejskiego.

Następnie Ŝyczenie świąteczne
złoŜyli Przewodniczący Rady
Gminy Sterdyń Adam Góral oraz
Radny Powiatowy Andrzej
Pogorzelski.

Dopełnieniem podniosłej

uroczystości była ewangelia Świętego
Łukasza odczytana przez wikariusza,
ks. Mariusza Szymanika. 

Piękny koncert kolęd
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP
działającej przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Sterdyni uświetnił
spotkanie wigilijne.

Wójt Gminy Sterdyń, Czesław
Marian Zalewski złoŜył wszystkim
zebranym najserdeczniejsze Ŝyczenia
boŜonarodzeniowe i noworoczne oraz
zaprosił do podzielenia się opłatkiem.

Po podzieleniu się opłatkiem
i złoŜeniu sobie Ŝyczeń nastąpiła
degustacja tradycyjnych wigilijnych
potraw (m.in. kapusty z grzybami,
czerwonego barszczu z uszkami,
pierogów z kapustą, sałatek
śledziowych, kompotu z suszonych
owoców).

Nie zabrakło wspólnego śpiewania
kolęd i wspomnień wieczerzy
w rodzinnych domach.

tekst Renata Piwko
zdjęcia Mieczysław Szymański

Spotkanie wigilijne

E –TV BUG
Stowarzyszenie „Lokalna

Grupa Działania – Tygiel Doliny
Bugu” we współpracy z 19 gminami
i 23 szkołami gimnazjalnymi będzie
realizować inicjatywę pn. e-TV Bug.
Telewizja internetowa jest
nowoczesną forma przekazu
informacji.

W ramach tego zadania w
najbliŜszym czasie zostaną
zakupione kamery do szkół ze
środków Podlaskiego
Stowarzyszenia Gmin do obsługi
telewizji internetowej.

Telewizja ta będzie promocją dla
obszarów wiejskich, ciekawych
inicjatyw min. podejmowanych przez
samą młodzieŜ.

W tv Bug młodzi ludzie będą
mogli nauczyć się dziennikarstwa,
montaŜu, poznają techniki
filmowania.

Anna Kowalska

Z ostatniej chwili.
W czwartek 17 grudnia odbyło się szkolenie z zakresu sztuki dziennikarskiej,
obsługi kamery i montaŜu komputerowego filmu. Z naszego gimnazjum
w szkoleniu uczestniczył Jan Goyski pod opieką Mieczysława Szymańskiego.
Szkoła otrzymała kamerę HDD JVC.
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Takie spotkania przy wigilijnym
stole są juŜ miłą tradycją w Zespole
Szkół w Sterdyni.

Uczestniczą w nich: dyrekcja
szkoły, nauczyciele, pracownicy
obsługi i administracji, emerytowani
nauczyciele, Wójt Gminy, Sekretarz
Gminy oraz pracownicy Urzędu
gminy.

Pani dyrektor GraŜyna Binduła
bardzo ciepło powitała wszystkich
zebranych na uroczystym wigilii. W
swoim wystąpieniu nadmieniła, Ŝe
jest to szczególne spotkanie, kiedy
wszyscy przeŜywamy chwile
refleksji, ale równieŜ i radości. Bo te
zbliŜające się święta BoŜego
Narodzenia to czas miłych przeŜyć i
wzruszeń w gronie najbliŜszych.
Pani dyrektor serdecznie przywitała
emerytowanych pracowników
oświaty, którzy zaszczycili swoją
obecnością tę uroczystość.

Wójt Gminy Czesław Marian
Zalewski w swoim wystąpieniu
równieŜ wyraził radość z obecności
w gronie nauczycieli oraz złoŜył
wszystkim Ŝyczenia zdrowych
i rodzinnych świąt BoŜego
Narodzenia. Nadmienił, Ŝe zawsze
bliskie są mu sprawy oświaty
w gminie i dumny jest z osiągnieć
uczniów i nauczycieli.

Przewodniczący RadyGminy
Adam Góral równieŜ skierował do
wszystkich miłe słowa, aby te

nadchodzące święta były radosne,
szczęśliwe i spędzone w gronie
rodzinnym.

Komendantka XXI Szczepu
Harcerskiego ElŜbieta Radomska
i druŜynowi - Agnieszka Sowa
oraz Mieczysław Szymański
uroczyście przekazali Betlejemskie
Światło Pokoju, którego myślą
przewodnią w tym roku jest:
"Wszyscy rodzimy się do słuŜby".

Ksiądz wikariusz Mariusz
Szymanik przeczytał fragment
Ewangelii  wg św. Łukasza
i podkreślił, jak waŜną w Ŝyciu
człowieka jest potrzeba dzielenia się
radością. Tej radości Ŝyczył całej
wspólnocie nauczycielskiej.

Przy śpiewie tradycyjnych
polskich kolęd wytworzyła się ciepła,
rodzinna i świąteczna atmosfera.

To wspólnie spędzone opłatkowe
spotkanie dostarczyło wszystkim
wielu miłych wzruszeń i głębokich
przeŜyć, a takŜe radości z okazji
zbliŜających się świąt.

Danuta Kur
Mieczysław Szymański 

Pracownicza wigilia w Zespole Szkół w Sterdyni

W niedzielę 22 listopada 2009 r.
w Klubie Kultury „Zastów”
nastąpiło uroczyste wręczenie
nagród laureatom IX
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Kukiełka” na postać
z bajki Liliany Bardijewskiej
pt. „Wyobraźnia”.

Dzieci z Gminnego Przedszkola
w Sterdyni, naleŜącego do Zespołu
Szkół odniosły następujące sukcesy:
Bartosz Ludwiniak (5 l.) - II miejsce,
Karolina Deniziak (6 l. ) – III
miejsce, a Patrycja Danielak (6 l.)
i Julia Kur (6 l.) otrzymały
wyróŜnienie. 

W uroczystości wręczenia
dyplomów i nagród laureatom
konkursu uczestniczyła dyrektor
klubu Liliana Owies oraz jurorzy
Aleksandra Sarnowska i Krzysztof
Jezierski. 

Karolina i Bartek, którzy znaleźli
się w gronie laureatów,  razem
z rodzicami wzięli udział  w tej
uroczystości. Mieli moŜliwość
obejrzenia i podziwiania wystawy
nagrodzonych kukiełek. Byli bardzo
szczęśliwi ze swojego sukcesu.
Zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców
spotkanie było wielkim przeŜyciem.

Przedszkolaki laureatami

Z okazji zbliŜających się świąt BoŜego Narodzenia i Nowego
Roku dyrekcja Zespołu Szkół w Sterdyni oraz pracownicy składają
wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze Ŝyczenia
świąteczne, miłych, spokojnych świąt w gronie najbliŜszych
i pomyślności w nadchodzącym roku.
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Lp. Ochotnicza StraŜ PoŜarna
Data

zebrania
Godzina

Miejsce
zebrania

Osoba obsługująca zebranie
z ramienia Zarządu Oddziału

Gminnego ZOSP RP

1 Mursy 13.02 18:00 Remiza OSP Walczuk Stanisław, Prokopczuk Witold

2 Łazów 23.01 19:00 Remiza OSP Wiktorzak Wojciech

3 Seroczyn 16.01 19:00 Remiza OSP Prokopczuk Witold

4 Stary Ratyniec 6.02 19:00 Remiza OSP Główka Bogdan

5 Paderewek 16.01 18:00 Remiza OSP Turos Zbigniew

6 Kamienczyk 23.01 18:00 Remiza OSP Pedzich Jan

7 Dziecioły BliŜsze 9.01 19:00 Remiza OSP Zembrowski Andrzej

8 Kiełpiniec 9.01 19:00 Remiza OSP Krysiak Jerzy

9 Białobrzegi 6.02 19:00 Remiza OSP Rusiniak Witold

10 Dziecioły Dalsze 30.01 19:00 Remiza OSP Parzonka Janusz

11 Sterdyń 30.01 18:00 Remiza OSP Pogorzelski Andrzej, Pedzich Jan

HARMONOGRAM
walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych StraŜach PoŜarnych na terenie gminy Sterdyń w okresie

sprawozdawczym od 1.01.2010 do 13.02.2010 r.
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OBOWIĄZKOWA  ZMIANA
KODÓW  PKD

W związku ze zmianą Polskiej Klasyfikacji
Działalności, wprowadzoną Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U.
251 poz.1885 w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD)), przedsiębiorcy i pozostałe
jednostki organizacyjne posługujące się kodami
PKD 2004 zobowiązane są do ich aktualizacji na
kody 2007 w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zmiany klasyfikacji moŜna dokonać
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy
Sterdyń (w pokoju Nr 8).

Jednocześnie informujemy za wydanie
zaświadczenia o zmianę wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej nie jest pobierana
opłata.

Monika Niemierka

INFORMACJA
Informujemy, Ŝe w dniu 24 grudnia 2009 r.

(Wigilia) Urząd Gminy Sterdyń będzie
nieczynny. Jest to dzień dodatkowo wolny za 26
grudnia 2009 r.

Betlejemskie Światło
Pokoju po raz  19 dotarło do
Polski. 

16 grudnia harcerze z 70
druŜyny działającej w XXI
Szczepie przy Zespole Szkół
w Sterdyni i 25 DruŜyny
Harcerskiej działającej przy
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Łazowie
przywieźli ogień betlejemski
z Warszawy.

Otrzymali go z rąk
Komendanta Chorągwi
Grzegorza Woźniaka
w obecności najwyŜszych
władz ZHP. Uroczystość odbyła się w kościele św. Anny na
Starym Mieście. Mszę świętą odprawił ks. Prymas Józef
Glemp.

Stawiając je na wigilijnym stole pamiętajmy jak wiele rąk
chroniło ten płomień przed zgaśnięciem. Niech to nas inspiruje
do ciągłej troski o drugiego człowieka, abyśmy nie tylko
podczas świąt BoŜego Narodzenia potrafili utrzymać
w naszych sercach Betlejemskie Światło Pokoju.

Z harcerskim pozdrowieniem - zuchy, harcerze
i instruktorzy Gminy Sterdyń. Czuwaj.


