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W dniu 19 czerwca 2017 roku o godz. 9:00 odbyła się 

XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Sterdyń. W 

obradach uczestniczyło 13 radnych. 

Była to szczególna sesja, ponieważ zgodnie 

z zapisami ustawy o finansach publicznych do końca 

czerwca Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2016.  

Głównym punktem obrad było przyjęcie przez Radę 

Gminy rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 

oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Po 

przeprowadzonym głosowaniu tej  sprawie 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Pawluczak 

pogratulował Pani Wójt Grażynie Sikorskiej uzyskania 

jednogłośnego absolutorium, natomiast Pani Wójt 

podziękowała Radzie Gminy za udzielone absolutorium, 

sołtysom za realizację zadań wynikających z Funduszu 

Sołeckiego, zaangażowanie i stały kontakt z Gminą, 

kierownikom jednostek organizacyjnych za zarządzanie 

i nadzór nad jednostkami, pracownikom Urzędu Gminy 

z Panią Skarbnik, która czuwa nad finansami 

i gospodarką finansową całej gminy. 

W dalszej części obrad sesji Rada wprowadziła 

zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

przeznaczając większe środki na organizację 

wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych 

alkoholizmem. Łączna kwota przeznaczona na ten cel 

wyniosła 6.000 zł.  

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie przez Radę 

oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 oraz 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sterdyni, który wyznacza główne cele, 

zadania oraz organizację pracy GOPS.   

Następna uchwała dotyczyła zmiany uchwały 

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego 

i leśnego. Uchwała jest wynikiem wyboru nowego 

sołtysa w sołectwie Golanki, który równocześnie jest 

inkasentem podatku na terenie sołectwa.   

Zgodnie z wymogiem ustawowym nakazującym 

przynajmniej raz w kadencji wykonania oceny 

obowiązującego Studium i planu zagospodarowania 

przestrzennego, Rada podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia oceny aktualności Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sterdyń.  

Wprowadzono również zmiany w regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Sterdyń, dostosowując zapisy regulaminu do nowych 

wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

W  kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwałę 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

W wyniku podjęcia uchwały drogi, które dotychczas 

były drogami wewnętrznymi zostały zakwalifikowane 

jako drogi gminne.  

Następna uchwała wprowadziła zmiany w uchwale 

dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na 

modernizację stacji uzdatniania wody w Lebiedziach. 

Początkowo planowana do zaciągnięcia pożyczka 

została zmniejszona po rozstrzygnięciu przetargu do 

kwoty 1.379.000 zł.  

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sterdyń 

na lata 2017-2030 oraz zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2017.  

Do budżetu gminy wprowadzono plan w kwocie 

135.820 zł na utworzenie Klubu Senior + w Sterdyni, 

sfinansowanego z dotacji w kwocie 100.319,12 zł 

z Programu Wieloletniego Senior + oraz środków 

własnych w wysokości 35.000 zł.  

Zmniejszono plan dotacji o 60.894 zł z tytułu 

dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań 

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. 

Zwiększono plan o 6.970 zł z tytułu 

ponadplanowych dochodów własnych pochodzących 

z usług, sprzedaży, opłat i odsetek. 

W planie wydatków po rozstrzygnięciu przetargu 

zmniejszono plan na zadanie „Przebudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Lebiedziach” o kwotę 358.867 

zł, w tym planowaną pożyczkę z WFOŚiGW na ten cel 

zmniejszono o 291.000 zł. 

Zwiększono natomiast plan na zakup materiałów do 

remontu mostu na rzece Cetynia w pasie drogi gminnej 

w miejscowości Seroczyn o kwotę 3.000 zł oraz na 

zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 390909 

Sterdyń-Dzięcioły- Chądzyń…” o kwotę 175.000 zł do 

kwoty 1.565.000 zł. 

Zwiększono plan o 2.000 zł na usługi związane 

z szacunkiem nieruchomości oraz naprawą fontanny. 

Zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja 

budynku komunalnego w miejscowości Sterdyń- 

montaż rolet zewnętrznych” na „Modernizacja 

budynku komunalnego w miejscowości Sterdyń- 

wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu” 

Wprowadzono plan na udzielenie dotacji dla OSP 

w Paderewku w kwocie 3.000 zł na zakup 

radiotelefonu, stacji systemu selektywnego 

alarmowania wraz z montażem oraz dla OSP 

w Seroczynie w kwocie 1.623,60 zł na zakup 4 

SAMORZĄDOWE WIEŚCI Gminy Sterdyń 



hełmów strażackich. 

Zmniejszono plan o 15.000 zł na wydatki rzeczowe 

oświaty. 

Zmieniono plan dotacji w rozdziale przeciwdziałania 

alkoholizmowi- pierwotnie planowano kwotę 3.000 zł 

jako dotację do realizacji zadań zleconych przez 

stowarzyszenia, a obecnie planuje się tę kwotę jako 

dotację do realizacji zadań zleconych przez pozostałe 

jednostki.   

Zwiększono plan o 100 zł na wypłatę stypendiów 

socjalnych dla uczniów. 

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 154.000 zł 

na zakup ciągnika rolniczego oraz 20.000 zł na zakup 

równiarki drogowej ciągnikowej. Planowany jest 

również zakup wiaty przystankowej za kwotę 3.400 zł 

dla miejscowości Stelągi Kolonia.  

Zwiększono również plan dotacji dla GOKiS o 

25.000 zł na organizację imprezy plenerowej, która 

odbędzie się 13 sierpnia 2017 r.  

Agata Romaniuk 

 

K o s s a k i ,  O b r y t e ,  Ś l e p o w r o n y  

i Kozarze, aż do Ciechanowca. Na miejscu po 

zwiedzeniu Muzeum przyjechał do Nas obiad, abyśmy 

mogli się posilić przed dalszą drogą. Wstępne założenie 

było takie, że zjemy obiad na kocach, lecz niestety to 

był jedyny moment gdzie pogoda zepsuła nasze plany. 

Obiad zjedliśmy pod zadaszonym tarasem na terenie 

Muzeum. Całą naszą grupę mile zaskoczyła Pani Wójt, 

która przyjechała do Nas ze słodkim upominkiem, 

który dodał nam energii na drogę powrotną.    

Rajd możemy uznać za udany, gdyż po wyjeździe 

z Ciechanowca ponownie zaświeciło słoneczko, które 

towarzyszyło nam do samej Sterdyni. Szczególne 

gratulacje należą się Adasiowi Smardzewskiemu – 

najmłodszemu uczestnikowi rajdu oraz Pani Teresie 

Wielgus, która przez całą drogę prowadziła peleton. 

Wszystkim uczestnikom, którzy nie przestraszyli się 

zapowiadanej pogody oraz kilometrów serdecznie 

dziękujemy i zapraszamy na kolejny już niebawem.  

Pracownicy GOKiS 
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Rajd rowerowy  

Dnia 29 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Sterdyni oraz Gminna Biblioteka Publiczna 

w Sterdyni na czele z nowym dyrektorem Panią Anną 

Kur zorganizowali rajd rowerowy do Ciechanowca, 

gdzie znajduje się słynne Muzeum Rolnictwa im. ks. 

Krzysztofa Kluka.  

Muzeum położone jest na terenie zespołu pałacowo-

parkowego (była posiadłość rodziny Starzeńskich). W 

skład zespołu wchodzą: klasycystyczny pałac 

(odbudowany ze zniszczeń wojennych w latach 1966-

69), oficyna, stajnie, wozownia, czynny młyn wodny, 

leśniczówka. W utworzonym skansenie zgromadzono 

43 zabytkowe obiekty architektury drewnianej. 

Przeniesiono je tu ze wsi położonych na pograniczu 

mazowiecko-podlaskim. Muzeum posiada punkty 

muzealne: w Drewnowie (zagroda młynarza), 

w Dąbrowie Łazach (wiatrak) i Winnie Chroły (szkoła 

wiejska), o czym poinformował nas przewodnik. 

W rajdzie wzięli udział dzieci i młodzież ze szkoły 

podstawowej w Sterdyni i  Zembrowa wraz z rodzicami; 

pracownicy  GOKiS w Sterdyni, przedstawiciele 

Urzędu Gminy Sterdyń, Pani Joanna Pielech 

z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan 

Marcin Zduniak nauczyciel wychowania fizycznego 

w Sterdyni wraz z małżonką  oraz sympatycy GOKiS 

w Sterdyni. Ponad dwudziestopięcioosobowy peleton 

wyruszył o godz. 8.30.  Krótką  informacją na temat 

bezpieczeństwa odprawił nas dzielnicowy Sterdyni  

sierż. szt. Pan Radosław Plichta. Udanej pogody 

oraz spokojnej drogi życzyła nam Pani Wójt Grażyna 

Sikorska. 

Jechaliśmy trasą bezpieczną, krajobrazową i …

długą, ale niestety do  Ciechanowca musi być… długo. 

Wyruszyliśmy na Chądzyń, następnie przez 

Holendernię, dalej drogą krajową nr 63 i tak do 

Przewozu Nurskiego. Na stacji w Przewozie zrobiliśmy 

sobie przerwę na śniadanie, które odbyło się w miłej 

rodzinnej atmosferze. Z Przewozu pojechaliśmy na Nur, 

a dalej podziwiając krajobraz Bugu jechaliśmy przez 
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W dniu 21 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste 

zakończenie roku artystycznego 2016/2017 dla grup 

działających przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Sterdyni. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonała 

Anna Kur, p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni, 

która serdecznie przywitała Grażynę Sikorską - Wójt 

Gminy Sterdyń, Tomasza Rostkowskiego – zastępcę 

Wójta Gminy Sterdyń, Księdza Piotra Arbaszewskiego 

- proboszcza parafii Zembrów, dzieci, młodzież, 

rodziców, opiekunów oraz wszystkich uczestników 

spotkania. Konferansjerami spotkania byli: Amelia 

Prokopczuk oraz Piotr Wolski. 

Jako pierwsza na scenie wystąpiła grupa FULL 

DANCE CREW, która pod okiem instruktora Kamila 

Brewczuka zaprezentowała kilka układów tańca HIP-

HOP. Następnie z piosenką „Ale to już było” wystąpiły 

dziewczęta z zespołu wokalnego PAJUKA: Julia 

Chendoszko, Patrycja Piwko, Katarzyna Wilk, które 

przez ostatni rok uświetniały swoimi występami 

uroczystości gminne.  Instruktorem zespołu jest Marek 

Kołodziejski. 

Następnie na scenę zaproszono dzieci z kółka 

plastycznego, którego opiekunami były Aneta Wilk 

i Magdalena Zając. W  tym roku na zajęcia uczęszczało 

53 osoby. Wykonywane przez dzieci prace można było 

oglądać w przeciągu ostatniego roku na wystawach 

w holu GOKiS w Sterdyni. Wszystkim uczestnikom 

kółka wręczono dyplomy oraz drobne upominki.  

Po kółku plastycznym nadszedł czas na dzieci 

uczestniczące na zajęcia języka angielskiego, którego 

lektorem była Marzena Borysiak-Wojewódzka. Jako 

pierwsze zaprezentowały się pięciolatki, które 

zaśpiewały dwie piosenki „On the farm there is”, „I can 

fly”. Dzieci z grupy sześciolatków zaśpiewały „I can 

see” oraz „Can you help me please”. Uczniowie klas IV 

i VI przedstawili scenkę pt. „Happy Birthday Lady 

Moneybags”. Następnie zaprezentowały się grupy 

języka angielskiego, którego lektorem była Maria 

Pietrzak. Klasa I wykonała dwie piosenki „Hello Tiger” 

i „Im happy to be me!”. W wykonaniu klasy IIIa można 

było usłyszeć piosenkę „She dances for me”, natomiast 

klasa IIIb zaprezentowała przedstawienie „Little Red 

Ridinghood! 

Nie zabrakło również występów dzieci z kołka 

muzycznego. W ich wykonaniu można było usłyszeć 

piosenki „Pieski małe dwa”, „Kundel bury”. Młodzież 

z kółka teatralnego zaprezentowała przedstawienie pt. 

„Czerwony Kapturek”. Opiekunem grup był Damian 

Wołyniec. 

Mile zaskoczyła nas mieszkanka naszej gminy 

Marysia Rytel, która mimo stresu odważyła się wyjść 

na scenę, aby zagrać wszystkim gościom na 

skrzypcach. 

Gościnnie wystąpiły dzieci z Zembrowa pod opieką 

pani Marty Wróbel, które pokazały tylko przedsmak 

swojej kilkumiesięcznej pracy. 

Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe 

dyplomy za całoroczną pracę i wytrwałość. 

Po części oficjalnej uczestników spotkania zaproszono 

na grilla. 

Pracownicy GOKiS 

Zakończenie roku artystycznego 2016/2017  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Sterdyni 

W dniach 21,22 i 23 lipca 2017 r. 

w Kiełpińcu odbędzie się 

Kiełpiniec Blues Festiwal 
 

Wystąpią: 

 Hetman 

 Makar & Children Of The Corn 

 Taylor Moore Band 

 Bluesmaszyna 

 Hendrix Project 

 Kuba Gołębiowski 

Dodatkowe atrakcje:  

 Zlot VW T3, Garby, Motory PRL 



ofertę konkursową pod względem merytorycznym 

i formalnym.  

W dniu 22 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Sterdyń, 

biorąc pod uwagę kryteria zawarte w ogłoszeniu otwar-

tego konkursu ofert podjął decyzję o udzieleniu dla Ca-

ritasu Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczy-

nie, ul. Kościelna 10 dotacji na zorganizowanie w roku 

2017r. wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin wielo-

dzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecz-

nymi głównie alkoholizmem w kwocie 6 000,00 zł.  

W czasie wakacji letnich 2017 r. zorganizowany 

zostanie 14 dniowy wyjazdowy turnus wypoczynkowy 

dla 8-osobowej grupy dzieci i młodzieży w ośrodku 

wypoczynkowym w Darłowie.  
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Kurs komputerowy  

W Gminny Ośrodku Kultury i Sportu od dnia 30 

maja do 27 czerwca odbywało się bezpłatne szkolenie z 

kompetencji cyfrowych (TIK) na poziomie 

podstawowym, w wymiarze 100h. Był to projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zajęcia odbywały się trzy dni w tygodniu po 8 

godzin dziennie. Uczestniczyło w nim 15 pań z gminy 

Sterdyń, Ceranów i jedna osoba z Węgrowa. 

Prowadzącym był Pan Tomasz Kalinowski.  

Zajęcia odbywały się w bardzo miłej i sympatycznej 

atmosferze, można wręcz powiedzieć domowej - była 

kawka, herbatka, ciasteczka. Panie wspólnie 

przygotowywały sobie kanapki.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat 

uczestnictwa. 

Zapraszamy chętne osoby na bezpłatny kurs języka 

angielskiego, który będzie odbywał się w nowym roku 

szkolnym.2017/2018 r. 

Pracownicy GOKiS 

Wójt Gminy Sterdyń Zarządzeniem Nr 198/17 

z dnia 26 maja 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienio-

nych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i wolontaria-

cie (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz.18172 ze zm.) na 

zorganizowanie w roku 2017 r wypoczynku letniego 

dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożo-

nych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem. 

Zarządzeniem Nr 199/17 Wójta Gminy Sterdyń z dnia 

26 maja 2017 r. powołana została komisja konkursowa.   

   Wpłynęła jedna oferta, złożona przez Caritas Die-

cezji Drohiczyńskiej. W dniu 16 czerwca 2017 r. komi-

sja sporządziła protokół i pozytywnie zaopiniowała 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU 

Wycieczka do Magicznych Ogrodów 

2 czerwca 2017 r. odbyła się wycieczka do Magicz-

nych Ogrodów. Wyjeżdżały klasy I,II, IV i V. 

Gdy dojechaliśmy na miejsce, wszyscy uczniowie 

mieli 45 minut na zabawę. Następnie była konkurencja 

przeciągania liny. Potem poszliśmy do domku krasno-

ludka, chwilę później do zamku wróżek. Dalej szukali-

śmy złego pająka, lecz każdy się domyślał, że jest 

z plastiku.  

Gdy szliśmy stromą dróżką wybiegła mała brązowa 

jaszczurka i ukryła się  w pobliskich kamieniach. Cie-

kawą atrakcją było chodzenie pod ziemią w tunelach  

i szukanie wyjścia. Na ostatnim etapie weszliśmy przez 

wielką bramę do lasu,  gdzie były trupy koni i różnych 

rycerzy oraz ziejący ogniem smok. Choć wszystko to 

wyglądało strasznie,  wcale się nie baliśmy. To był 

ostatni etap zwiedzania. Na koniec wszyscy kupiliśmy 

sobie lody.  

Magiczne Ogrody bardzo nam się podobały, chętnie 

pojechalibyśmy tam jeszcze raz.  

Redakcja Integraczka 



ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH  
Z TERENU GMINY STERDYŃ W II PÓŁROCZU 2017 R. 

Od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.  odbiorem odpadów  z terenu Gminy Sterdyń  zajmuje się Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów. 

Informacja o odbiorze odpadów w II półroczu 2017 r. 

Rejon I; II; III  

- zmieszane odpady komunalne - worek czarny 

 

Rejon I; II; III 

Odpady odbierane selektywnie: -  metal i tworzywa sztuczne - pojemnik, worek żółty; 

                                                       -  papier - pojemnik, worek niebieski; 

                                                       -  szkło – pojemnik, worek zielony. 

 

Rejon I; II; III 

  - odpady ulegające biodegradacji-worek brązowy (zgłoszenie odbioru do Urzędu Gminy pok. nr 4 

  - popiół – worek szary (zgłoszenie odbioru do Urzędu Gminy pok.nr 4) 

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony (nie więcej niż 8 szt, od 

samochodu osobowego z jednej nieruchomości). 

 Rejon I      -  20 września 2017 r. (środa) 

 Rejon II    -   21 września 2017 r. (czwartek) 
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 Termin  odbioru Dzień tygodnia Kolor worka 

 14  lipca     2017 r. piątek czarny 

 11  sierpnia  2017 r. piątek czarny 

 15  września  2017 r. piątek czarny 

 13  października  2017 r. piątek czarny 

 17  listopada  2017 r. piątek czarny 

 15  grudnia  2017 r. piątek czarny 

 Termin  odbioru Dzień tygodnia Kolor worka 

2  sierpnia        2017 r. środa żółty i niebieski 

14  września       2017 r. czwartek zielony 

11  października  2017 r. środa żółty i niebieski 

11  grudnia       2017 r. poniedziałek zielony 

27  grudnia       2017 r. środa żółty i niebieski 

 Termin  odbioru Dzień tygodnia Kolor worka 

7  lipca   2017 r. piątek brązowy 

29  września     2017 r. piątek brązowy 

14  grudnia   2017 r. czwartek szary 



 Paulin opiekuje się ludźmi chorymi na AIDS 

oraz cierpiącymi głód i niedostatek. Dokonuje niemal-

że  cudów, aby choć trochę poprawić codzienny byt 

żyjących w nędzy parafian. Dlatego nasza społecz-

ność szkolna już od lat organizuje różnego rodzaju 

akcje charytatywne mające na celu zbiórkę pieniędzy, 

które przekazywane są dla mieszkańców misji Ojca 

Stankiewicza. 

 Niezwykłą sympatię podczas tego spotkania 

wzbudził 21 letni Protos Nzimande - młody człowiek, 

który przybył do Polski, aby odbyć nowicjat w Zako-

nie Ojców Paulinów w Częstochowie. Zebrani zadali 

Protasowi wiele pytań, na które odpowiadał w języku 

angielskim, a nawet po polsku, co wzbudziło ogromny 

aplauz. 

Na zakończenie spotkania zrobiona została wspól-

na fotografia. 

Irena Kur 

Więcej fotografii na stronie internetowej szkoły.   

Niecodzienny gość w zespole szkół 

21 czerwca sterdyńską szkołę odwiedził niecodzienny 

gość - Ojciec Ignacy Stankiewicz - misjonarz, który już 

od ponad 26 lat niesie swą kapłańską  posługę w misji 

położonej nieopodal Durbanu w Republice Południowej 

Afryki. 

 W sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, 

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum a nawet 

przedszkolaki, którzy z wielkim zainteresowaniem wy-

słuchali wzruszających opowieści Ojca Stankiewicza o 

jego pracy w misji. Jest to praca trudna, niebezpieczna, 

wymagająca ogromnego poświęcenia i oddania dla dru-

giego człowieka.  
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Trwają prace związane z przebudową Stacji Uzdat-

niania Wody w Lebiedziach.  Koszt przebudowy 

SUW wynosi 1 996 290 zł. Prosimy o cierpliwość 

w związku z ewentualnymi przerwami w dostawie 

wody.  

♦ 

Gmina Sterdyń znalazła się na liście projektów 

dofinansowanych w ramach Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2017. Pozyskane 

środki to kwota ponad 100 000 zł.    

Informacje z Urzędu Gminy 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dla 

Gminy Sterdyń w ramach podziału środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, przewiduje dofinansowanie 

w 2017 r. zadania pn.:  „Przebudowa drogi gminnej 

390909W Sterdyń - Dzięcioły - Cbądzyń od km 1+745 

do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km”. Wysokość 

dotacji wynosić będzie 1 200 000 zł, nie więcej jednak 

niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia pu-

blicznego. W czerwcu został ogłoszony przetarg na reali-

zację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 39090-

9W Sterdyń - Dzięcioły - Chądzyń od km 1+745 do km 

2+625 o łącznej długości 0,880 km”. Prawdopodobnie 

już w miesiącu lipcu 2017 r. rozpocznie się przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Dalsze o łącz-

nej długości 0,880 km.  

♦ 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

w ramach środków związanych z wyłączeniem z produk-

cji gruntów rolnych przyznał kwotę 40 000 zł. Przyznana 

kwota zostanie przeznaczona na prace związane z 

„Przebudową drogi gminnej w m. Kamieńczyk”. Droga 

zostanie wykonana z mieszanki kruszywa na odcinku 

0,920 km przez P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. 

Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna za kwotę 138 888,99 zł.  

♦ 

Wysiedlanie z Kraju Warty 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej 

zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Ster-

dyń o przekazywanie wszelkich informacji na temat 

przesiedleńców z Wielkopolski (Kraju Warty), któ-

rzy siłą zostali przewiezieni do Powiatu Sokołow-

skiego w okresie II wojny światowej. 

Kontakt: mieszkonto@gmail.com

(Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sterdyń-

skiej) 

Tel. 729427347 



Biuletyn Informacyjny Gminy Sterdyń – wydawca: Urząd Gminy, 08-320 Sterdyń, ul. Kościuszki 6, tel. 025-787-00-04. 

 Redaktor Naczelny - Anna Kowalska. Skład i opracowanie graficzne - Mieczysław Szymański 

Materiały do Biuletynu przyjmuje Sekretariat Urzędu Gminy – tel. 025-787-00-04. 

Nakład 100 egz. Wszystkie egzemplarze bezpłatne, dostępne na terenie gminy w spółdzielczych  

i prywatnych jednostkach handlowych oraz w Urzędzie Gminy.  
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 kapsle, zakrętki od słoików; 

 zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie 

są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców).   

Nie wrzucamy: 

 butelek i pojemników z zawartością; 

 opakowań po lekach i zużytych artykułów 

medycznych; 

 opakowań po olejach silnikowych; 

 części samochodowych; 

 zużytych baterii i akumulatorów; 

 puszek i pojemników po farbach i lakierach; 

 zużytego sprzętu elektronicznego i AGD; 

 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 lub worki koloru zielonego 

Wrzucamy: 

 butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 

butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych); 

 szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są  

wykonane z trwale połączonych kilku surowców). 

Nie wrzucamy: 

 ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów; 

 szkła okularowego; 

 szkła żaroodpornego; 

 zniczy z zawartością wosku; 

 żarówek, świetlówek, reflektorów, monitorów 

i lamp telewizyjnych; 

 opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 

silnikowych; 

 luster; 

 szyb okiennych i zbrojonych; 

 termometrów i strzykawek 

S E G R E G U J E M Y   O D P A D Y !!! 

Papier – pojemniki lub worki  koloru niebieskiego 

Wrzucamy: 

 gazety, czasopisma, książki, katalogi, ulotki, prospekty, 

zeszyty; 

 papierowe torby i worki, papier pakowy, opakowania z 

papieru; 

 kartony, tekturę (także falistą); 

 papier szkolny, biurowy, zadrukowane kartki; 

Nie wrzucamy: 

 papieru lakierowanego i powleczonego folią; 

 papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego; 

 kartonów po mleku i napojach; 

 papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałach budowlanych; 

 kalki technicznej, tapet; 

 ręczników papierowych, zużytych chusteczek 

higienicznych; 

 pieluch jednorazowych, podpasek i innych artykułów 

higienicznych; 

 ubrań  

Metale, tworzywa sztuczne  

i opakowania wielomateriałowe – 

pojemniki lub worki  koloru  żółtego.  

Wrzucamy: 

 puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po 

napojach (np. typu PET), 

 puste opakowania po środkach czystości (np. proszkach 

do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 

zębów ) itp. 

 plastikowe nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno 

w ramach akcji  dobroczynnych) ; 

 plastikowe opakowania po produktach spożywczych 

(np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach itp.); 

 plastikowe torby,worki, reklamówki inne folie; 

 kartoniki po napojach i po mleku; 

 aluminiowe puszki po napojach i sokach; 

 puszki po konserwach; 

 folię aluminiową; 

 metale kolorowe; 

Segregacji podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, szkło. Należy je segregować  w następujący sposób : 

UWAGA!!! 

W worku  czarnym lub pojemniku  na odpady komunalne zmieszane nie mogą  znajdować się odpady, które 

powinny być wysegregowane do  pojemników / worków kolorowych, zgodnie z powyższą informacją. 

Pojemniki, worki należy wystawiać przed posesją, w dniu odbioru określonym w harmonogramie o godz. 7,00.  


