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Wójt Gminy Sterdyń odznaczony
Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej

Sienkiewicz  decyzją nr 6/K/2014 z dnia 27 czerwca
2014 r. uhonorował Pana Czesława Mariana
Zalewskiego – Wójta Gminy BRĄZOWYM
MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POLICJI.
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Z pokoju nauczycielskiego…
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Komunikaty i ogłoszenia

W dniu 13 lipca br. na boisku sportowym w

Sterdyni odbyły się międzygminne zawody sportowo
– poŜarnicze.

W klasyfikacji generalnej 1 miejsce zajęła OSP
Mursy z wynikiem 99,75 pkt.

Międzygminne zawody
sportowo-poŜarnicze w Sterdyni

WaŜne daty w sierpniu
1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania

Warszawskiego

15 sierpnia- Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia- Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny

31 sierpnia- Dzień Solidarności i Wolności

Zgodnie z art. 5 Ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych, kaŜdy ma prawo uŜywać flagi państwowej
w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt
lub innych wydarzeń. 

Pamiętajmy , Ŝe wywieszając flagę w honorowym
miejscu uczcimy pamięć tysięcy Polaków, którzy
przelewali swoją krew za Ojczyznę. 
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Prezes Rady Ministrów zarządza
wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw wyznaczając
datę wyborów na ostatni dzień
wolny od pracy poprzedzający upływ
kadencji rad. Obecna kadencja rad
ulegnie zakończeniu w dniu 21
listopada 2014 r. Zatem wybory
zarządzone muszą zostać na dzień 16
listopada 2014 r.

Wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza
łącznie z wyborami do rad gmin.

Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane
z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem
kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po
zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze
zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów
na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a takŜe
prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii
wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii
politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń
i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety
wyborcze utworzone przez te podmioty.

Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ
wyborczy, tj. przez Państwową Komisję Wyborczą
lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu
wyborczego oznacza, Ŝe komitet wyborczy moŜe
wykonywać czynności związane ze zgłaszaniem list
kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od
komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów
na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Przed przyjęciem zawiadomienia
komitet wyborczy nie moŜe
podejmować czynności zmierzających
do zgłoszenia listy lub list kandydatów
na radnych (np.: zbierać podpisów

poparcia dla list kandydatów na
radnych, oraz nie moŜe gromadzić ani

wydatkować środków finansowych
na cele kampanii wyborczej.

Wybory samorządowe w 2014
roku odbędą się po raz pierwszy na

podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21,

poz. 112 ze zm.). Wskazana ustawa w sposób
kompleksowy reguluje zagadnienia wyborcze. Zastąpiła
dwa, obowiązujące dotychczas akty prawne, mianowicie:
ustawę z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawę
z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.

Najbardziej rewolucyjna zmiana dotyczy wyborów
samorządowych do rad gmin, które nie są miastami na
prawach powiatu. Wprowadzono w nich okręgi
jednomandatowe. Oznacza to, Ŝe w kaŜdym okręgu
wyborczym zostanie wybrany jeden radny. Wygra ten,
który uzyska największą liczbę głosów. Hołduje to regule
„zwycięzca bierze wszystko”. Wybory odbędą się więc
przy zastosowaniu zasady większości względnej. W
praktyce doprowadzi to do zwiększenia realnego wpływu
wyborców na skład osobowy lokalnych władz. 

Opracowała: Renata Piwko

Informacje ogólne dotyczące wyborów samorządowych

I N F O R M A C J A
W dniach od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia

2014 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 lub ich kopiami stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 lipca 2014 r.

Wysokość limitu ustalona w 2014 r. wynosi:

81,70 zł x ilość ha uŜytków rolnych

Przyznany zwrot podatku zostanie przekazany
w terminie od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 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
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ZADANIA INWESTYCYJNE 
REALIZOWANE NA TERENIE GMINY STERDYŃ

Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu
– KWITNĄCY RATYNIEC

Zakończono realizację projektu
pn. „Zagospodarowanie turystyczne
terenu w Starym Ratyńcu –
KWITNĄCY RATYNIEC”. W
ramach zadania zagospodarowano
działkę nr ew. 97.  

Posadzono atrakcyjną zieleń
złoŜoną z drzew, krzewów oraz bylin
kwitnących o zróŜnicowanej
kolorystyce i porach kwitnienia.

Teren wyposaŜony został w elementy
słuŜące rekreacji osób dorosłych i
dzieci (wiaty – szt. 2, grill, miejsce
ogniskowe, drewniany stojak na
rowery, tablicę z regulaminem
korzystania, parkan malowany w
kwiaty, lampy solarne, kosze na
śmieci). Dla najmłodszych
postawiono urządzenia zabawowe, w
których jako oprawę zastosowane są

elementy kwiatowe (huśtawka
wahadłowa, huśtawka waŜka, bujak
spręŜynowy, piaskownica). 

Projekt współfinansowany jest za
ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie”
Zakończono realizację projektu pn.

„Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Łazowie”, którego celem
jest wzrost liczby osób
odwiedzających miejscowość.  

W ramach projektu zakupiono:
urządzenia siłowni zewnętrznej
(biegacz i orbitrek, drabinka i podciąg
nóg, wyciskanie siedząc i wyciąg

górny, prostownik pleców, wahadło
i twister, wioślarz), urządzenie
zabawowo – sportowe składające się
z ścianki wspinaczkowej, drabinki
pionowej, kółka gimnastycznego
oraz liny, betonowy stół do tenisa,
latarnie solarne – szt. 4, ławki
parkowe- szt. 6, kosze parkowe- szt. 4,
stojaki na rowery – szt. 2, tablicę

informacyjną, zabudowano studnię.
Wykonano nawierzchnie z kostki
brukowej i z trawy syntetycznej oraz
posadzono roślinność. 

Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013.

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sterdyń”
Gmina realizuje równieŜ projekt

pn. „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej gminy Sterdyń”. 

Projekt polega na zakupie:
  � wieŜy kwiatowej – 4 sztuki
  � choinki świątecznej – 1 sztuka
  � oświetlenia świątecznego – 28 sztuk
  � figur zwierząt o rzeczywistych

gabarytach – 10 sztuk
  � figur ptaków o rzeczywistych

gabarytach – 20 sztuk
  � tablic o tematyce historycznej 

– 8 sztuk

  � tablic o tematyce przyrodniczej 
– 8 sztuk

  � elementów siłowni zewnętrznej
  � opracowanie i wydanie folderu

turystycznego – 500 egzemplarzy.
Celem głównym projektu jest

zwiększenie atrakcyjności
turystycznej gminy Sterdyń oraz
całego regionu poprzez
zagospodarowanie terenu w elementy
infrastruktury turystyczno –
rekreacyjnej.

Projekt współfinansowany w 85 %

z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach priorytetu
VI „Wykorzystanie walorów
naturalnych i kulturowych dla
rozwoju turystyki i rekreacji”
działania 6.2 „Turystyka”
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 – 2013.

Urszula Woźniak
Paweł Pędzich
Milena Krasowska 
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OCALMY OD ZAPOMNIENIA
Towarzystwo Miłośników Ziemi

Sterdyńskiej  zrealizowało zadanie
pod nazwą „Ocalmy od
zapomnienia”.

Jego celem była poprawa jakości
Ŝycia oraz zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez
przeprowadzenie prac
konserwatorskich pomnika Michała
Lefevre wpisanego do rejestru
zabytków znajdującego się na
cmentarzu parafialnym w Sterdyni.

Michał Lefrevre był właścicielem
majątku ziemskiego w Kiełpińcu.
Napis na pomniku głosi: Przyjaciele
i sąsiedzi dla uczczenia pamięci
Michała Lefevre w dniu 7 września
1855 r. przedwcześnie zmarłego
pomnik ten wznieśli.

W swoim testamencie ofiarował
on część ziemi najuboŜszym
mieszkańcom Kiełpińca i Białobrzeg.

W pomięci mieszkańców
zachował się jako dobry pan
i przyjaciel ludzi.  

Przeprowadzono prace
konserwatorskie pomnika. Zakres
prac obejmował m.in.:

  � zdemontowanie nagrobka na
pojedyncze elementy,

  � wykonanie nowego zbrojonego
fundamentu pod nagrobek
i montaŜ na nim nagrobka,

  � zdezynfekowanie i usunięcie
nawarstwień organicznych, jak:
mchy, glony i grzyby,

  � usunięcie zabrudzeń
i doczyszczenie mechaniczne,

  � dokonanie uzupełnień
zniszczonych partii pomnika,

  � zabezpieczenia powierzchni
pomnika od porostów, grzybów
i mchów preparatem
grzybobójczym,

  � umieszczenie urny na zwieńczeniu

nagrobka,

  � dokonanie hydrofobizacji
wszystkich powierzchni obiektu
impregnatem silanowym,

  � wykonanie opaski odwadniającej
wokół nagrobka.

Zostanie sporządzona równieŜ
dokumentacja konserwatorska. 

Ponadto realizując zadanie
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Sterdyńskiej w okresie 15 - 17 lipca br.
zorganizowało i przeprowadziło
jednogodzinne spotkania w Sterdyni,
Łazówku i  Seroczynie. Tematyka
spotkań przedstawiała się następująco:

  � przypomnienie, bądź
poinformowanie o ludziach
zasłuŜonych dla społeczeństwa
Gminy Sterdyń, a pochowanych na
cmentarzach parafialnych
w miejscowościach Sterdyń,
Łazówek i Seroczyn,

  � wspomnienie o ludziach, o których
napisane jest na epitafiach
w kościołach parafialnych.

Mieczysław Szymański, prezes
TMZS na spotkaniach przedstawił
prezentację multimedialną na wyŜej
wymienione tematy w zakresie
obejmującym obszar danej parafii.

Partnerzy projektu wykonali takŜe
swoje zadania. Urząd Gminy
w Sterdyni zapewnił nieodpłatną
publikację o projekcie w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Sterdyń,
stowarzyszenie Sterdyńskie Forum
Rodziców uporządkowało teren wokół
pomnika, a przedsiębiorca Wiesław
Kur zakupił znicze i kwiaty.

Projekt realizowany ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.      

Stanisława Maciak

Pomnik przed renowacją
(foto z dnia 9 czerwca 2014 r.)

Pomnik w trakcie renowacji
(foto z dnia 11 lipca 2014 r.)

Pomnik po renowacji
(foto z dnia 24 lipca  2014 r.)

Pomnik w trakcie renowacji
(foto z dnia 9 czerwca 2014 r.)
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WÓJT GMINY STERDYŃ ODZNACZONY

Minister Spraw
Wewnętrznych Bartłomiej
Sienkiewicz  decyzją nr
6/K/2014 z dnia 27
czerwca 2014 r. za
stwarzanie warunków dla
właściwej pracy policji na
terenie gminy Sterdyń i
wprowadzanie rozwiązań
na rzecz bezpieczeństwa
uhonorował Pana
Czesława Mariana
Zalewskiego – Wójta
Gminy BRĄZOWYM
MEDALEM ZA
ZASŁUGI DLA
POLICJI. Uroczystość
wręczenia odznaczeń
odbyła się 24 lipca br.
w Komendzie Powiatowej

Policji w Sokołowie Podlaskim. Akt dekoracji odbył się
podczas gali z okazji Święta Policji. 

Składamy serdeczne gratulacje.

Renata Piwko

Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych

Nowa ustawa o zbiórkach
publicznych, tj.: Ustawa z dnia 14
marca 2014r. o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych (Dz. U. z  2014r.
poz. 498) wejdzie w Ŝycie 18 lipca
2014r. 

Zgodnie z  zapisami
przygotowanego przez Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji dokumentu
nie będzie juŜ urzędowej zgody na
zbiórki publiczne (co miało miejsce
do 18 lipca 2014r.). Od tego momentu
to obywatele będą decydować o tym,
komu – jakiej organizacji i na jaki cel

przekazać swoje pieniądze. Zgodnie z
załoŜeniami, to dla nich, nie tylko dla
urzędników, będą przygotowywane
informacja o zbiórkach i ich
wynikach, takŜe po to, aby umoŜliwi ć
skuteczniejszą kontrola zbiórek, nie
tylko urzędową, ale i społeczną.  

Jedną z najwaŜniejszych zmian
jest fakt, iŜ zbiórki elektroniczne – np.
przez przelewy bankowe - moŜna
będzie prowadzić bez Ŝadnych
dodatkowych formalności. W tym
wypadku przejrzystość i moŜliwość
kontroli zapewniona jest dzięki

stosowanym technologiom
informatycznym (rejestracja
przelewów bankowych).

Drugą waŜną zmianą jest to,
iŜ w przypadku organizowanych
w przestrzeni publicznej zbiórek
w gotówce i zbiórek darów –
wystarczy zgłoszenie zbiórki na
ogólnopolskim portalu. Tam teŜ będą
publikowane sprawozdania
ze zbiórki. 

Pomocą dla obywateli odnośnie
organizacji zbiórek publicznych,
będzie przejrzysty, ogólnopolski
portal internetowy
ZBIÓRKI.GOV.PL, który ruszy
razem z nową ustawą (tekst ustawy
znajdziemy pod adresem -
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/
498 ).

Opracowano na podstawie materiałów
informacyjnych zawartych na stronie
internetowej Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji: https://mac.gov.pl/zbiorki
oraz https://mac.gov.pl/projekty/zbiorki-
publiczne-po-nowemu

Renata Piwko
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Międzygminne zawody sportowo–poŜarnicze w Sterdyni  

W dniu 13 lipca br. na boisku
sportowym w Sterdyni odbyły się
międzygminne zawody sportowo –
poŜarnicze. Jak co roku, zawody
organizowane były wspólnie z gminą
Sabnie. 

W tegorocznych zmaganiach
wystartowało 22 druŜyny, w tym:
7 druŜyn męskich i 2 kobiece z  erenu

gminy Sabnie,
12 druŜyn męskich i 1 kobieca

z terenu gminy Sterdyń.
Zawody rozegrane zostały

w konkurencjach:
ćwiczenie bojowe,

sztafeta poŜarnicza 7 x 50 m
z przeszkodami.
Sędzią głównym zawodów był

bryg. Sławomir Iwański z Komendy
Powiatowej PSP w Sokołowie
Podlaskim. 

Zawody zostały przeprowadzone
bardzo sprawnie i ocenione zostały na
bardzo wysokim poziomie. 

Po oficjalnym ogłoszeniu
wyników przez sędziego głównego,
odbyła się uroczystość wręczenia
nagród zwycięzcom tegorocznych
Zawodów Sportowo – PoŜarniczych. 

Pamiątkowe puchary oraz
dyplomy wręczyli druŜynom: Starosta
Powiatu Sokołowskiego - |Leszek
Iwaniuk, Prezes Zarządu Gminnego
ZOSP, Wójt Gminy Sterdyń -
Czesław Marian Zalewski oraz Wójt
Gminy Sabnie - Ireneusz Piotr
Wyszyński. Gratulowali uczestnikom
rozgrywek, podkreślając ich wielkie
zaangaŜowanie, przygotowanie oraz
wyszkolenie.                 

Rywalizacja druŜyn poŜarniczych
przebiegała w miłej, straŜackiej
atmosferze.

Zawody sportowo-poŜarnicze
cieszą się duŜą popularnością. Piękna
słoneczna pogoda sprawiła, Ŝe na
trybunach pojawiła się spora grupa
publiczności. 

Gratulujemy zwycięzcom, Ŝycząc
jednocześnie dalszych sukcesów. 

Kolejność czołowych miejsc
w poszczególnych konkurencjach
przedstawia się następująco:

Ćwiczenie bojowe
  � 1 miejsce OSP Mursy z wynikiem

39,56 pkt.
  � 2 miejsce OSP Chądzyń

z wynikiem 41,19 pkt.
  � 3 miejsce OSP Ratyniec

z wynikiem 42,66 pkt.

Sztafeta poŜarnicza
  � 1 miejsce OSP Białobrzegi

z wynikiem 59,72 pkt.
  � 2 miejsce OSP Sterdyń z wynikiem

60,02 pkt.
  � 3 miejsce OSP  Mursy z wynikiem

– 60,19 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów
przedstawia się następująco:
  � 1 miejsce OSP Mursy z wynikiem

łącznym 99,75 pkt.
  � 2 miejsce OSP Ratyniec

z wynikiem łącznym 105,12 pkt.
  � 3 miejsce OSP Sterdyń z wynikiem

łącznym 105,75 pkt.
  � 4 miejsce OSP Białobrzegi

z wynikiem łącznym 105,90 pkt.
  � 5 miejsce OSP Dzięcioły BliŜsze

z wynikiem łącznym 105,99 pkt.
  � 6 miejsce OSP Seroczyn

z wynikiem łącznym 110,55 pkt.
  � 7 miejsce OSP Chądzyń

z wynikiem łącznym 113,56 pkt.
  � 8 miejsce OSP Łazów z wynikiem

łącznym 114,11 pkt.
  � 9 miejsce OSP Dzięcioły Dalsze z

wynikiem łącznym 115,49 pkt.
  � 10 miejsce OSP  Paderewek

z  wynikiem łącznym 118,05 pkt.
  � 11 miejsce OSP Kamieńczyk

z  ynikiem łącznym 119,53 pkt.
  � 12 miejsce OSP Kiełpiniec

z łącznym wynikiem 120,18 pkt.

Grupa C (druŜyna kobieca)
  � 1 miejsce OSP Mursy z łącznym

wynikiem 125,78 pkt. 

Anna Kowalska
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Witam w pełni wakacyjnego wypoczynku.
Wprawdzie pokój nauczycielski na razie odpoczywa

od wszelkich szkolnych spraw, ale przecieŜ na czas
wakacji nauczyciele nie przestają pamiętać i z troską
myśleć o swoich wychowankach, tak jak rodzice nie mają
wakacji od wychowywania. Dlatego teŜ kieruję do Was,
Drodzy Rodzice, kilka przemyśleń i podpowiedzi. Zrobię
to w kilku punktach:
1. Zapewne słyszycie najgorsze z moŜliwych wiadomości

o tragicznych wypadkach w rolnictwie, często z
udziałem najmłodszych. Dlatego na początek prośba:
Zróbcie wszystko, aby Wasze dzieci – niezaleŜnie od
wieku – były bezpieczne!!! Jesteście zapracowani,
zabiegani, ale musicie myśleć i za siebie, i za swoje
dzieci, które mają róŜne szalone pomysły – zwłaszcza
w wakacje. 

2. Wykorzystajcie letni czas na wspólne rozmowy,
zabawy, jakiś sport z dziećmi. Mimo licznych zajęć
przy odrobinie chęci i zaangaŜowania moŜna fajnie
pobyć z dzieciakami, aby lepiej się poznać, pośmiać,
powspominać. Potrzebują tego zarówno młodsze, jak i
starsze pociechy. 

3. Nie pozwalajcie na nadmierny luz!Czuwajcie, aby
alkohol, narkotyki czy papierosy nie stały się dla

Waszej młodzieŜy
niezbędnym towarzystwem wieczornyc
h letnich spotkań! Polecam znane powiedzenie: Ufam,
ale sprawdzam.

4. Zachęcajcie dzieci do ruchu na świeŜym powietrzu.
Jest tyle fajnych gier i zabaw, są rowery, więc moŜna
„ulgowo” potraktować komputery i zasiadać przy nich
na krótko.

5. Powoli zmierzam do tematu nowego roku szkolnego, bo
choć jeszcze miesiąc laby, to przecieŜ kiedyś to się
skończy… Robiąc zakupy do szkoły, uwzględnijcie
strój galowy. Wprawdzie jest on potrzebny kilka razy
w roku, ale to waŜne, aby dziecko w takim dniu czuło
się dobrze. Biała bluzka czy koszula nie muszą być
drogie, ale powinny być ładne, czyste i powinny
dodawać dziecku odświętnego wdzięku i pewności
siebie. Zadbajmy o to.
Myślę, Ŝe jak na wakacyjny artykuł – wystarczy. śyczę

wszystkim niezapomnianych wakacyjnych dni,
wspaniałego wypoczynku i dobrych spokojnych Ŝniw. 

Z nauczycielskim pozdrowieniem – Teresa Styś

Z pokoju nauczycielskiego…

Harmonogram odbioru odpadów 2014

Rejon I - Sterdyń, Lebiedzie, Dzięcioły BliŜsze, Dzięcioły Dalsze, Kolonia Seroczyn, Seroczyn.  
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Rejon II - Dzięcioły Kolonia, Kuczaby, Nowe Mursy, Stare Mursy, Paulinów, Nowy Ratyniec, Stary Ratyniec, Stelągi,
Kolonia Stelągi, Golanki, Zaleś, Kolonia Lebiedzie, Grądy, Szwejki, Sewerynówka, Paderewek, Kolonia Paderewek,
Łazów, Matejki, Łazówek, Kiełpiniec, Kamieńczyk, Chądzyń, Białobrzegi.  

Harmonogram odbioru odpadów 2014

Papier i opakowania wielomate-
riałowe – pojemniki koloru
niebieskiego

Wrzucamy: gazety, ksiąŜki,
katalogi, zeszyty, papierowe torby
i worki, papier szkolny, biurowy,
kartony i tekturę oraz zrobione z nich
opakowania.

Nie wrzucamy:  kalki technicznej,
tapet, zabrudzonego tłustego,
lakierowanego lub foliowanego
papieru (np. opakowań po maśle,
jajach, a takŜe folderów
reklamowych), pieluch
jednorazowych, podpasek i innych
artykułów higienicznych;

Odpady segregujemy w następujący sposób:

Tworzywa sztuczne (plastik - metal) –
pojemniki koloru Ŝółtego
Wrzucamy: puste, odkręcone i zgniecione
butelki plastikowe po napojach (np. typu
PET), puste butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po Ŝywności (np.
po jogurtach, serkach, kefirach,
margarynach), plastikowe zakrętki,  folia i
torebki z tworzyw sztucznych.  
Nie wrzucamy:   tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego, mokrych folii,
opakowań i butelek po olejach
technicznych i smarach, puszek
i pojemników po farbach i lakierach,
sprzętu AGD, artykułów wykonanych z
połączeń tworzyw sztucznych z innymi
materiałami.

Szkło - pojemniki koloru
zielonego
Wrzucamy: butelki i słoiki
szklane po napojach i Ŝywności,
butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po
kosmetykach.  
Nie wrzucamy:  ceramiki
(porcelana,naczynia typu
arco,talerze,doniczki), luster;
szklanych opakowań
farmaceutycznych i chemicznych
z pozostałościami zawartości,
szkła budowlanego (szyby
okienne,szkło zbrojone), szyb
samochodowych, sprzętu AGD,
Ŝarówek i lamp.


