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Samorządowe Wieści 
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W dniu 9 czerwca 2015 r.
o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się VI
Zwyczajna Sesja Rady Gminy Sterdyń.
Frekwencja radnych wyniosła 100%.

Sukcesy uczniów 
Zespołu Szkół w Sterdyni

Uczniowie Zespołu Szkół
w Sterdyni w II semestrze wykazali się
duŜymi wiadomościami
i umiejętnościami zdobywając
wysokie lokaty w wielu konkursach na
szczeblu powiatowym, rejonowym
i równieŜ wojewódzkim.

Strona  6-7

90 lat Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 
w Mursach

28 czerwca 2015 r. w Starych Mursach odbyła się uroczystość 90-lecia
istnienia OSP połączona z Powiatowym Świętem StraŜaka.

Więcej w następnym numerze biuletynu

W niedzielę 12 lipca 2015 roku, o godz. 13.00 w Hołowienkach,
Gmina Sabnie rozpoczną się Międzygminne Zawody Sportowo-
PoŜarnicze jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z terenu gminy
Sterdyń i Sabnie.

Jednostki rywalizować będą w dwóch konkurencjach: ćwiczenie
bojowe i sztafeta poŜarnicza z przeszkodami. 

Zawody odbywają są co roku, a nad ich prawidłowym
przebiegiem czuwa Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej
w Sokołowie Podlaskim. 

Wszystkich sympatyków zapraszamy do kibicowania.

Zarząd Gminny OSP

oraz Wót Gminy

StraŜackie zawody 
sportowo-poŜarnicze

Noc Świętojańska
W poniedziałek 23 czerwca br.

nad zalewem w Sterdyni, odbyło się
spotkanie poświęcone tradycjom
i obrzędom Nocy Świętojańskiej
zorganizowane przez Towarzystwo
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej
i Sterdyńskie Towarzystwo
Wspierania Twórczości Lokalnej. 

Strona 3

Z Ŝycia  świetlicy
socjoterapeutycznej

Dbając o bezpieczeństwo
wychowanków w ramach zajęć o
tematyce profilaktycznej,
przeprowadzono i rozstrzygnięto
w świetlicy wiele konkursów o
tematyce antyuzaleŜnieniowej.

Strona  8
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SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń
W dniu 9 czerwca 2015 r.

o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sterdyń odbyła się VI
Zwyczajna Sesja Rady Gminy
Sterdyń. Frekwencja radnych
wyniosła 100%.

Była to wyjątkowa sesja, poniewaŜ
zgodnie z zapisami ustawy o finansach
publicznych, nie później niŜ do 30
czerwca roku następującego po roku
budŜetowym, Rada Gminy podejmuje
uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budŜetu za rok poprzedni.
Ze względu na fakt, Ŝe do czasu
wyborów samorządowych, które
odbyły się w listopadzie 2014 roku,
Wójtem Gminy był Pan Czesław
Marian Zalewski, uczestniczył on
równieŜ w obradach sesji. Po podjęciu
uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Przewodniczący Rady
Gminy Pan Kazimierz Pawluczak
pogratulował uzyskania absolutorium,
zarówno obecnej Pani Wójt GraŜynie
Sikorskiej, jak i jej poprzednikowi
Panu Czesławowi Marianowi
Zalewskiemu. 

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 czasie trwania sesji Rada Gminy
przyjęła następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Gminy
Sterdyń wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu za rok 2014;
- w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Sterdyń za rok
2014 -radni jednogłośnie zdecydowali
o udzieleniu Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania
budŜetu;
- w sprawie przyjęcia
samorządowego programu
przyznającego uprawnienia
członkom rodzin wielodzietnych
w Gminie Sterdyń - uprawnienia
będą realizowane w oparciu o
ogólnopolską Kartę DuŜej Rodziny,
która na terenie gminy Sterdyń będzie
uprawniała do dopłat z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny
w wysokości 100% opłaty za trzecie
i kaŜde kolejne dziecko;
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy
Sterdyń na lata 2014- 2030;
- w sprawie zmian w uchwale
budŜetowej Gminy Sterdyń na rok
2014;

W dochodach zwiększa się plan o
101.980 zł z tytułu wpływów
z odzyskanego VAT oraz 18.470 zł
z tytułu podatków i opłat. Ogółem plan
dochodów zwiększa się o 120.450 zł. 

W planie wydatków dokonuje
się następujących zmian:
- wprowadza się plan w kwocie
4.800 zł na zakup licencji Systemu
Informacji Prawnej LEX,
jednocześnie zmniejszając plan na
wynagrodzenia i pochodne. Poza tym
zwiększa się plan na usługi o 25.000
zł;
- wprowadza się plan w kwocie
10.000 zł na dofinansowanie zakupu
karetki sanitarnej dla SPZOZ;
- wprowadza się plan w kwocie
3.000 zł na realizację gminnej karty
duŜej rodziny. Poza tym w dziale
dokonuje się zmian paragrafu
wydatku dotyczącego realizacji
zadania publicznego w zakresie
prowadzenia Środowiskowego Domu
Samopomocy;
- zwiększa się plan o 1.250 zł na
pomoc materialną dla uczniów na
zabezpieczenie 20% wkładu gminy
przy realizacji zadania finansowego
z budŜetu państwa;
- zwiększa się o 4.000 zł plan dotacji
dla Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu z przeznaczeniem na zakup
i naprawę sprzętu muzycznego.

Dochody zwiększa się o
120.450 zł, wydatki zwiększa się o
43.250 zł. Pozostałą kwotę
w wysokości 77.200 zł przeznacza
się na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów. 

Agata Łagoda

Turniej piłki noŜnej 
o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

W dniu 28 czerwca 2015 roku
Ochotnicza StraŜ PoŜarna  w Mursach
Starych obchodziła jubileusz 90-lecia
powstania jednostki. Uroczystość była
okazją do  zorganizowania turnieju
piłki noŜnej o puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego, jak
równieŜ festynu sportowo –
rekreacyjnego.  

W turnieju  udział wzięły  druŜyny
składające się ze straŜaków
reprezentujących powiat sokołowski
oraz powiaty sąsiadujące z powiatem
sokołowskim.  

Rozgrywki przeprowadzili
członkowie Gminnego Uczniowskiego

Ludowego Klubu Sportowego
ZORZA w Sterdyni.

Wyniki turnieju (miejsca):
I - Drohiczyn, powiat siemiatycki
II - Sadowne, powiat węgrowski
III - Zaręby Kościelne, powiat

ostrowski
IV -  Sterdyń powiat sokołowski
V - CzyŜew powiat

wysokomazowiecki
VI - śeliszew DuŜy powiat siedlecki.

Uroczystości jubileuszowe
uwieńczył festyn sportowo  -
rekreacyjny  podczas którego dzieci,
młodzieŜ jak równieŜ dorośli wzięli
udział w grach i  zabawach

sportowych.
Impreza sportowo – rekreacyjna

była miłym akcentem
rozpoczynającym wakacje.

P r z e d s i ę w z i ę c i e
współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

Andrzej Pogorzelski
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Tradycje i obrzędy Nocy Świętojańskiej

W poniedziałek 23 czerwca br.
nad zalewem w Sterdyni, odbyło się
spotkanie poświęcone tradycjom
i obrzędom Nocy Świętojańskiej
zorganizowane przez Towarzystwo
Miło śników Ziemi Sterdyńskiej
i Sterdyńskie Towarzystwo
Wspierania Twórczości Lokalnej.

W spotkaniu uczestniczyła
GraŜyna Sikorska - Wójt Gminy
Sterdyń. 

Mieczysław Szymański, prezes
TMZS serdecznie wszystkich
powitał oraz opowiedział o
tradycjach i obrzędach Nocy
Świętojańskiej. Mówił m.in., Ŝe
obchody świętojańskie w Polsce
znane pod nazwą sobótka, były
pogańskim świętem w okresie
letniego przesilenia słonecznego
połączonym z obrzędami tańca
wokół ogniska, zbieraniem ziół.
Miały one zapewnić zdrowie
i urodzaj.  Atrybuty Nocy
Świętojańskiej  stanowiły ogień
i woda. W późniejszych  czasach
święto to zostało zaadoptowane
przez chrześcijaństwo i związane
zostało ze świętym Janem
Chrzcicielem lub Zielonymi
Światkami. 

Poeta Franciszek Główka
opiewał strofami pięknej poezji: 

Na święty Jan! Na święty Jan!

Niesiem jagód dzban!...

NajdłuŜszy dzień, najkrótszy cień,
BoŜe!.. W radość zmień! …

Spotkanie uświetnił Piotr
Kalinowki wspaniałą muzyką. Grał na
akordeonie, a wszyscy wspólnie
śpiewali pieśni  biesiadne.

W celu kultywowania tradycji
magicznej i zaczarowanej nocy
rozpalono ognisko i wrzucano do
niego zioła. Tańczono wokół ognia, a
symboliczne wianki wrzucano do
zalewu śpiewając pieśni ludowe. Nie
zabrakło skoków przez ognisko.
Pieczono kiełbaski. Dodatkową
atrakcją było pływanie po zalewie
łódką Pana Kazimierza Pawluczaka.

Zarząd Towarzystwa Miłośników
Ziemi Sterdyńskiej i Sterdyńskiego
Towarzystwa Wspierania Twórczości
Lokalnej gorąco wszystkim dziękuje
za wspólną zabawę, a szczególne Panu
Piotrowi Kalinowskiemu za
uświetnienie spotkania grą na
akordeonie.  

Stanisław Maciak          

Psy bez opieki
Urząd Gminy Sterdyń apeluje

do wszystkich właścicieli psów, Ŝe
zgodnie z regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Sterdyń osoby utrzymujące
zwierzęta domowe  zobowiązane są
do zapobiegania ich wydostaniu się
w sposób niekontrolowany poza
miejsce ich utrzymywania,
niezwłocznego uprzątnięcia
zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzę w miejscach

publicznych, wyprowadzania psów na
smyczy, a psów rasy uznawanej za
agresywne na smyczy i w kagańcu
oraz zapewnienia stałego
i skutecznego dozoru nad tymi
zwierzętami.

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń,
kto nie zachowuje środków
ostroŜności przy trzymaniu
zwierzęcia, podlega karze grzywny do
250 złotych albo karze nagany, ponosi
takŜe odpowiedzialność za

wykroczenie jeśli doszło do
zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, a
w wypadku wysokiej wartości oraz
gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu
człowieka, właściciel zwierzęcia,
które wyrządziło szkodę ponosi
odpowiedzialność karną zgodnie
z przepisami Kodeksu karnego.

GraŜyna Saczuk
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Załącznik do zarządzenia Nr 54/15 Wójta Gminy Sterdyńz dnia 28 maja 2015 r. 

WYKAZ NIERUCOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAśY
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Termin złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm)
wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia.



Osiągnięcia sportoweuczniów szkoły podstawowej w II sem. roku szk.2014/2015

1.Międzypowiatowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w
mini piłce ręcznej 
- IV m dziewczęta

2.Powiatowe Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej w mini piłce
siatkowej  
-II m dziewczeta

3.Sokołowska olimpiada dzieci  w mini piłce 
- I m chłopcy

Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Sterdyni

Osiągnięcia sportoweuczniów gimnazjum w II sem. roku szk.2014/2015

4. Sokołowska olimpiada dzieci  w mini piłce ręcznej
-V m dziewczęta
-V m chłopcy

5. Sokołowska olimpiada dzieci  w mini piłce koszykowej
-V m dziewczęta
-V m chłopcy

6. Sokołowska olimpiada dzieci biegi przełajowe
-IV m 

1.Międzypowiatowe  Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej
w piłce ręcznej      
-V m dziewczęta 
- V m chłopcy 

2. Powiatowe  Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej   w piłce
siatkowej
-II m chłopcy
-III m dziewczęta

3. Powiatowe  Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej
w lekkoatletyce
-I m  na 100m Katarzyna Równa
-I m na 200m Natalia Pałka
-I m pchnięcie kulą Hubert Kazimierczuk
- II m pchnięcie kulą Przemysław Kur
- II m sztafeta olimpijska dziewcząt
-III m na 400m Natalia Ratyńska
-III m na 1500m Daniel Zieliński
-III m pchnięcie kulą Joanna Sówka
-III m sztafeta 4x100 dziewczęta

4. Międzypowiatowe  Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej
w lekkoatletyce
-I m  na 100m Katarzyna Równa
- I m pchnięcie kulą Przemysław Kur
-II m pchnięcie kulą Hubert Kazimierczuk 
-IV m na 200m Natalia Pałka
-IV m pchnięcie kulą Joanna Sówka

5.Mazowieckie Igrzyska MłodzieŜy Szkolnej 
w lekkoatletyce
-III m pchnięcie kulą Hubert Kazimierczuk
-V I m pchnięcie kulą Przemysław Kur       

W miesiącu styczniu odbyliśmy wycieczkę na
sportowo do Warszawy , gdzie jeździliśmy na łyŜwach na
Zimowym Narodowym oraz zwiedzaliśmy Muzeum
Sportu, a w lutym jedni uczyli się, a inni doskonalili jazdę
na nartach na górce  w miejscowości Rybno k/ŁomŜy. 

Nauczyciele w-f

Mistrzowie sportu Szkoły Podstawowej

Mistrzowie sportu Gimnazjum

Olimpiada Wiedzy Archimedes 
Matematyka Plus

W konkursie, który odbył się 8 maja 2015 roku wzięło udział
19 uczniów Zespołu Szkół w Sterdyni – 14 ze Szkoły Podstawowej
i 5 Gimnazjalistów. Na wyniki czekaliśmy do 11 czerwca – ale
było warto, bo aŜ 15 uczniów naszej szkoły zostało laureatami tej
olimpiady.
  � Angelika Andrzejczuk z kl. VI zdobyła maksymalną liczbę 100

punktów i została laureatem I stopnia z wyróŜnieniem,
  � Natalia Nowak z kl. IV zdobyła 96 pkt. i jest  laureatem I stopnia,
  � Patrycja Piwko z kl. VI, Dominika Jurczak z kl. II gim. zdobyły

po  92 pkt. i są laureatami II stopnia,
  � Julia Kur z kl. VI, Klaudia Pogorzelska z kl. VI, Julia

Chendoszko z kl. VI, Julia Czarnocka z kl. IV zdobyły po 88 pkt.
i są laureatami III stopnia,
  � Karolina Deniziak z kl. V, Bartosz Ludwiniak z kl. IV

i Aleksandra Łach z kl. I gim. otrzymali po 84 pkt. i są laureatami
IV stopnia,
  � Julia Kur z kl. V, Robert Kur z kl. IV, Dorota Romańczuk z kl.

IIIb gim. i Sebastian Goworek z kl. I gim. zdobyli po 80 pkt. i są
laureatami V stopnia.

Wszystkim laureatom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych
sukcesów.

Nauczycielki matematyki
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W dniu 11 czerwca odbyło się
uroczyste podsumowanie cyklu
Powiatowych Konkursów
Przedmiotowych zorganizowanych
i przeprowadzonych przez dyrekcję
i nauczycieli I Liceum
Ogólnokształcącego pod patronatem
Starosty Sokołowskiego.

Uczniowie sterdyńskiego
gimnazjum zostali laureatami w trzech
konkursach. 

W konkursie biologicznym I
miejsce zajęła Dorota Romańczuk

16 czerwca 2015 r. w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie odbył
się finałowy etap konkursu „Smak
ekologicznej Ŝywności”. Wzięli w nim
udział uczniowie podstawówek i
gimnazjów z Mazowsza. Ich zadaniem
było rozwiązanie testu składającego się
z  33 zadań zamkniętych i 3 pytań
otwartych. Dotyczyły one m.in.
polskich organizacji ekologicznych,
wartości odŜywczych niektórych
produktów spoŜywczych, a takŜe
ochrony środowiska czy kwestii
zdrowotnych.

Podczas sprawdzania zadań
testowych przez komisję konkursową
uczniowie wraz z opiekunami

Podsumowanie powiatowych konkursów przedmiotowych
dla gimnazjalistów w I liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie

uzyskując bardzo wysoki 90% wynik,
drugiego i trzeciego miejsca nie
przyznano. Dorota została równieŜ
laureatką w konkursie języka
angielskiego zajmując III miejsce.

Paweł Łach zajął II miejsce
w konkursie informatycznym.

Laureaci konkursów ubiegający się
o przyjęcie do liceum w postępowaniu
rekrutacyjnym uzyskają dodatkowe
punkty. Gratulujemy zwycięzcom i
Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

Jadwiga Szymańska

Młodzi specjaliści od ekologicznej Ŝywności 
zwiedzali warszawskie ZOO.
Zwycięską szkołą w obu kategoriach
wiekowych został  Zespół Szkół
w Sterdyni, który jak powiedział
dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Kazimierz Porębski „osiągnął juŜ
pewne  mistrzostwo mając dwójkę
laureatów”. W kategorii szkoły
podstawowe zwycięŜyła Klaudia
Pogorzelska z klasy VI, która
uzyskała maksymalną ilość punktów.
W kategorii gimnazja najlepsza była
Dorota Romanczuk z klasy IIIb.
Obie uczennice do konkursu
przygotowała nauczycielka przyrody
i biologii Jadwiga Szymańska.
Wartościowe nagrody w postaci

sprzętu elektronicznego,
ufundowane przez Agencję Rynku
Rolnego wręczali dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Kazimierz
Porębski oraz Andrzej
Kołodziejczyk z Agencji Rynku
Rolnego. 

Młodzi przyjaciele ptaków ze Sterdyni nagrodzeni
„Człowiek współczesny musi duŜo

wiedzieć,sporo umieć, a co
najwaŜniejsze chcieć działać”.

22 maja 2015 r. w nowej auli
wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo –
Humanistycznego w Siedlcach odbyło
się podsumowanie konkursu
Tygodnika Siedleckiego „Zostań
przyjacielem ptaków”. W gronie
laureatów znalazło się Koło Młodego
Ekologa oraz ośmiu uczestników
indywidualnych z Zespołu Szkół
w Sterdyni. Uczennica klasy I
gimnazjum Katarzyna Wilk
otrzymała za swoją pracę maksymalną
ilość punktów i zebrała pochwały od
przewodniczącego komisji
konkursowej Mirosława Rzępały

z Towarzystwa Przyrodniczego
„Bocian’. Laureatkami konkursu są
równieŜ uczennice szkoły
podstawowej: Julia Piwko, Emilia
Piwko, Monika Kur, El Ŝbieta
Stasiuk, Julia Kur Julia
Chendoszko i Patrycja Piwko.
Młodzi przyjaciele ptaków otrzymali
certyfikaty opiekuna ptaków, piękne
przewodniki ornitologiczne
i przyrodnicze oraz film „Pola
tętniące Ŝyciem”. Udział w projekcie
„Zostań przyjacielem ptaków”
dostarczył uczniom wiele satysfakcji i
niezapomnianych wraŜeń.

Redakcja Tygodnika Siedleckiego
uhonorowała dyplomem i statuetką
nauczycielkę biologii i przyrody
Jadwigę Szymańską  za wieloletnią

współpracę w zakresie edukacji
przyrodniczej. Nagrodę wręczył
redaktor naczelny Tygodnika
Siedleckiego Krzysztof
Harasimiuk.

Mieczysław Szymański

Od lewej: Julia Chendoszko, Patrycja
Piwko, Julia Kur, Monika Kur,

ElŜbieta Stasiuk, Katarzyna Wilk,
Julia Piwko, Emilia Piwko
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Z Ŝycia świetlicy socjoterapeutycznej 

„Mijaj ą dni, miesiące, mija
rok....” - słowa tej znanej piosenki
najlepiej oddają myśl i skłaniają do
refleksji nad tym, iŜ czas płynie
nieubłaganie szybko,a  kolejny rok
szkolny dobiegł końca.

Aby to uczcić oraz powitać
wakacje zorganizowaliśmy ognisko,
podczas którego nie zabrakło
wspólnych gier, zabaw, upominków
oraz pamiątkowych zdjęć.
Wspominając wspólnie spędzone
chwile podczas róŜnorodnych zajęć i
uroczystości, przywoływaliśmy
zabawne sytuacje oraz rozmawialiśmy
o planach na przyszłość.  

Dbając o bezpieczeństwo
wychowanków w ramach zajęć o
tematyce profilaktycznej, w maju
przeprowadzone i rozstrzygnięte
zostały w świetlicy dwa konkursy o
tematyce antyuzaleŜnieniowej,
zorganizowane przez wychowawcę
świetlicy przy współpracy z GKRPA
oraz Urzędem Gminy w Sterdyni:  w
konkursie „Nie pij ę – nie szkodzę"
wzięło udział 6 osób, natomiast „Nie
uŜywkom"   uczestniczyło 9 osób. 

Komisja konkursowa wyróŜniła
prace następujących osób:  Kingi
Ratyńskiej z kl. II a G, 

Natalii Ratyńskiej z kl. III b G oraz
Natalii Waszczuk z kl. II a G. Wszyscy
uczestnicy konkursów otrzymali
nagrody w postaci: słuchawek,
pendrivów lub kart pamięci. Prace
konkursowe zostały wywieszone na
świetlicowej gazetce.

Chcąc zapewnić wszechstronny
rozwój podopiecznych, wzbogacić
oraz urozmaicić ofertę zajęć, pracę
wychowawcy świetlicy wspomagało
wiele osób: wśród nich był psycholog
– pani Anna Szalach, która prowadziła
zajęcia terapeutyczne dla
wychowanków.  

Podczas zajęć z panią Krystyną
Nizińską dzieci mogły skorzystać ze
wsparcia i z fachowej wiedzy z
dziedziny fizyki i chemii .  Z kolei w
trakcie zajęć z panem Januszem Kur -
pracownikiem NadbuŜańskiego Parku
Krajobrazowego, dzieci mogły
zgłębiać wiedzę na temat otaczającego
nas świata przyrody.

Ciekawym urozmaiceniem były
zorganizowane dla podopiecznych
zajęcia z dziedziny „szlakiem
ginących zawodów”  prowadzone
przez twórców:
  � pana Romana Kuzelyaka  - mistrza

ceramiki, który prowadził dla
wychowanków warsztaty
garncarsko – ceramiczne, podczas
których przekazał tajniki wyrobu
wielu przedmiotów z ceramiki
artystycznej i uŜytkowej, ucząc i
bawiąc jednocześnie;

  � pana Wiesława Banaszuka –
wikliniarza, dzięki któremu dzieci
mogły spróbować swoich sił oraz
zgłębić swoją wiedzę na temat
wyplatania koszy oraz innych
przedmiotów z wikliny; 

  � dzięki zajęciom z panią Ewą
Mitowską dzieci poznały wytwory
rękodzieła  i sposób ich wykonania,
przy czym mogły rozwijać swoje
zainteresowania i zdolności
artystyczno – manualne, np.
pisanki ozdabiane woskiem.
Celem zajęć z twórcami było

propagowanie wśród młodego
pokolenia kultury sztuki ludowej oraz
kultywowanie ginących zawodów i
tradycji, a takŜe rozwijanie wyobraźni
twórczej i artystycznej dzieci.
Spotkania z tak ciekawymi ludźmi
były świetną zabawą, a zarazem
interesującą formą zajęć w pracy z
dziećmi.

Wszystkim osobom
zaangaŜowanym w pracę świetlicy

serdecznie dziękuję za współpracę
i wsparcie, a dzieciom i ich rodzinom
Ŝyczę samych słonecznych dni
podczas wakacyjnego wypoczynku.

Wychowawca Świetlicy
Socjoterapeutycznej 

Anna Dyoniziak

Informacja
Urząd Gminy Sterdyń informuje, Ŝe od  dnia 01.07.2015 r. do dnia

30.06.2016 r.  odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
z terenu Gminy Sterdyń z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy zajmowało się będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. zo.o. 07-100 Węgrów,  ul. Gdańska 69– wybrane
w trybie przetargu nieograniczonego.

Jednocześnie przypominam mieszkańcom Gminy Sterdyń
o prowadzeniu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy mają obowiązek kontrolowania właścicieli
nieruchomości pod kątem prowadzenia prawidłowej segregacji
odpadów oraz niezwłocznego informowania pracowników    Urzędu
Gminy o przypadkach  niedopełnienia obowiązku prawidłowej
segregacji, co moŜe skutkować zmianą opłaty za odbiór odpadów.
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Przebudowa dróg gminnych  

W miesiącu czerwcu dobiegły
końca prace budowlane przy
realizacji dwóch zadań
inwestycyjnych z zakresu dróg
gminnych: "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Seroczyn
Kolonia” oraz "Przebudowa ulicy
Tadeusza Kościuszki w Sterdyni".

Zadanie pod nazwą
"Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Seroczyn Kolonia”
swoim zakresem obejmowało
wykonanie nawierzchni jezdni o
szerokości 3 m i długości 400 mb
poprzez wykonanie jednej warstwy
nawierzchni z mieszanek mineralno
– asfaltowych o grubości 5 cm. W
ramach zadania zostały równieŜ
utwardzone pobocza drogi na
długości 800 mb.

Całkowity koszt robót
budowlanych to kwota 38.257,92 zł
brutto.

Wykonawcą prac budowlanych
była Firma Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych "MIKST" Sp.
z o. o. 07-100 Węgrów wyłoniona
w drodze rozpoznania cenowego.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą
"Przebudowa ulicy Tadeusza
Kościuszki w Sterdyni" zostało
zeralizowane równieŜ przez Firmę
"MIKST" Sp. z o. o.

Zakres zadania obejmował
wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego zatoki parkingowej oraz
jezdni na długości 107,6 mb o
szerokości 5 mb. W ramach zadania
wykonano równieŜ nawierzchnię
z kostki brukowej betonowej  na

długości 45,5 mb i szerokośći 5 mb
oraz chodnik z kostki brukowej o
długości 40 mb i szerokości 1,5 mb.

Całkowity koszt robót
budowlanych to kwota 106.991,75 zł
brutto.

Oba zadania zostały zrealizowane
ze środków własnych budŜetu gminy.

Paweł Pędzich


