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DROGI

ODWODNIENIE

Dobrzenica-Błonie

Prażmów bez podwyżek
Szanowni Państwo,
podczas sesji, która odbyła się 10 maja br.
Rada Gminy Prażmów przychyliła się do
mojego wniosku i utrzymała stawkę opłaty
za wodę na dotychczasowym poziomie.
Do 30 czerwca 2014 roku cena wody, która
wynosi w naszej gminie 3,11 zł/m3 i jest
najniższa w powiecie, nie zostanie zmieniona. Sfinansowanie niezbędnych inwestycji
wodociągowych oraz zniwelowanie wzrostu
cen towarów i usług, bez podnoszenia stawki

opłaty za wodę, jest możliwe dzięki wdrożonej
dyscyplinie obniżania kosztów.
Najbliższy czas przyniesie wiele zmian dla mieszkańców. Nowe obowiązki finansowe wynikające
z wdrażanej ustawy o gospodarowaniu odpadami mogą dodatkowo obciążyć część domowych budżetów. W związku z tym staramy się
oszczędności i dodatkowych pieniędzy szukać
najpierw u siebie. Z tych samych powodów będę
rekomendował Radzie Gminy niepodnoszenie
w tym roku stawek podatków lokalnych.

Dodatkowe środki finansowe w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym upatrujemy m.in. w prowadzeniu skuteczniejszej
windykacji, w którą włączeni zostali także
pracownicy biurowi przedsiębiorstwa. Oszczędności szukamy także w lepszych niż w zeszłym
roku warunkach umów na obsługę sieci.

Co jeszcze wyróżnia ten projekt po za
społecznym zaangażowaniem uczestników,
to jego uniwersalność zarówno w użytkowaniu, dostępność poprzez internet,
jak i treści. Na każdej z sal wystawowych
(w każdej zakładce) prezentowane są
zdjęcia, dokumenty i wydarzenie z życia
codziennego mieszkańców gminy. Obserwujemy ich śluby, spotkania rodzinne, starsi
obywatele odszukują swoich przyjaciół ze
szkoły, rodziców, dziadków. Oczywiście są
i te kluczowe wydarzenia dla historii regionu,
jednak nabierają one pełnego znaczenia
właśnie w zestawieniu z codziennym życiem
tamtych lat. Takie pamiątkowe fotografie
to skarb niejednej szuflady, tak cennej dla
dzisiejszego pokolenia.

Projekt internetowego muzeum to dzieło
społeczne, w którego realizację zaangażowali się mieszkańcy, pracownicy Urzędu
Gminy Prażmów, ale przede wszystkim
lokalna młodzież.
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W projekcie wzięło udział aż 33 gimnazjalistów, z których część zbierała i opracowywała materiały, pozostała projektowała szatę
graficzną strony głównej oraz jej podstron.
Wygląd oraz funkcjonalność serwisu
poddano głosowaniu i wspólnie opracowano
system modułowej nawigacji na stronie,
poprzez interaktywną mapkę. Jest to dość
nowoczesne rozwiązanie wyróżniające je
z pośród innych podobnych.

Projekt Internetowego Muzeum Regionalnego Ziemi Prażmowskiej, realizowany przez
Bibliotekę Publiczną w Prażmowie, otrzymał
dofinansowanie w oparciu o program
„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w kwocie 5500zł.
Wszystkim zaangażowanym w projekt
serdecznie dziękujemy i zapraszamy do
oglądania i zgłaszania nowych materiałów na
stronie muzeum www.praprazmow.pl.

Plac zabaw w Woli Prażmowskiej
W tym roku kontynuowane są prace odwodnieniowe. Na odtwarzanie, odmulanie i udrażnianie rowów planuje się przekazać środki
w wysokości 80 tys. zł. Prace prowadzone
będą w miejscowościach: Bronisławów,
Ustanów, Jeziórko, Wola Prażmowska, Łoś.
Poza udrażnianiem rowów, podejmowane są
także działania planistyczne, które pozwolą na
budowę infrastruktury zapobiegającej podtopieniom. Projektowana jest budowa rowu
przydrożnego z przepustami przy ul. Długiej
w Ustanowie i przy ul. Spacerowej w Jeziórku.
Samo wykonanie niezbędnej dokumentacji
tych dwóch inwestycji pochłonie prawie
27 tys. zł.

Uwieliny-Jaroszowa Wola

Gminne
Inwestycje

Grzegorz Pruszczyk
Wójt Gminy Prażmów

Odwiedź Internetowe Muzeum Regionalne
Ziemi Prażmowskiej

www.praprazmow.pl to adres Internetowego Muzeum Regionalnego Ziemi Prażmowskiej, którego uroczysta inauguracja
odbyła się 20 maja 2013r. w budynku
Urzędu Gminy Prażmów.

Kompleksowy remont drogi Dobrzenica-Błonie zakończył się w czerwcu. Odcinek
liczący 1100 m został gruntownie zmodernizowany. Położona została nowa nawierzchnia
i utwardzono pobocza. Wartość inwestycji
wyniosła ponad 290 tys. zł.

Podczas wakacji droga łącząca Uwieliny
z Jaroszową Wolą (ulice Szkolna i Leśna)
przejdzie kompleksowy remont. W czerwcu
w procedurze przetargowej został wyłoniony
wykonawca. Trwają prace nad opracowaniem
organizacji ruchu na czas remontu. Prace
rozpoczną się w miesiącach wakacyjnych.
Koszt inwestycji to 270 tys. zł.

W tym roku prowadzimy wiele inwestycji
drogowych. Dzięki częściowej spłacie
ubiegło kadencyjnych zobowiązań, udało
się nam wygospodarować środki na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Stan
dróg prowadzących do Błonia i Jaroszowej
Woli wymagał gruntownej odbudowy,
którą uda się zrealizować w bieżącym roku.
Ponadto prowadzimy doraźne naprawy dróg
gminnych. Pierwszeństwo mają odcinki najbardziej obciążone ruchem drogowym. Wypełnianie ubytków nawierzchni będzie trwało do
wyczerpania środków finansowych.
Na jesieni rozpoczniemy także dużą akcję
montażu spowalniaczy ruchu drogowego,
o które, w ramach środków z funduszy sołeckich, wnioskowali mieszkańcy. Progi zwalniające zostaną zamontowane w Gabryelinie
(9 szt.), Kędzierówce (8 szt.), Ustanowie (5 szt.),
Ławkach (3 szt.), Łosiu (3 szt.), Nowym
Wągrodnie (2 szt.) i Jaroszowej Woli (2 szt).
Nasze działania, w zakresie mobilizacji Zarządu
Dróg Wojewódzkich do wypełniania ubytków
w drogach pozostających w ich zarządzie a zloka-

OBIEKTY

W lipcu zakończona zostanie budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Woli Prażmowskiej. Składał się on będzie z: piaskownicy, zestawu do zabawy typu wieża, karuzeli
oraz różnych huśtawek. Wartość inwestycji
to 58 tys. zł.
Przyszkolny plac zabaw w Prażmowie
Trwają procedury przetargowe na wyłonienie
wykonawcy placu zabaw przy szkole podstawowej w Prażmowie. Na dzieci czekać będą
takie atrakcje jak: domki na drzewach, zjeżdżalnia, różne drabinki i huśtawki. Inwestycja
wyniesie ponad 230 tys. zł.

WODOCIĄGI
Środki w wysokości 100 tys. zł zabezpieczono w tym roku na inwestycje w rozbudowę sieci
wodociągowej. W przygotowaniu są przetargi na przedłużenie sieci o 159 m w Zadębiu oraz
budowę dwóch nowych odcinków o łącznej długości 330,5m w Prażmowie. Projekty budowlane zostały już wykonane. Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

lizowanych na terenie gminy, powoli zaczynają
przynosić zamierzone efekty.W drugim tygodniu czerwca, położono nową nawierzchnię
na 3 odcinkach drogi nr 722 w Nowym Prażmowie, Zawodnym i Prażmowie.
Cały czas prowadzimy także rozmowy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa dotyczące gazyfikacji naszej gminy. Dlatego wszystkich mieszkańców zainteresowanych zachęcamy do
składania wniosków o warunki przyłączenia do
sieci gazowej.

główna magistrala przesyłowa Ø 200 mm dla
projektu gazyfikacji całej Gminy Prażmów.

Ich liczba decyduje o efektywności finansowej
całego przedsięwzięcia. Wykonanie inwestycji
na naszym terenie umożliwi połączenie i zasilenie końcówek gazociągów na południowych
krańcach gminy Piaseczno. Wraz z nowymi
wnioskami, które składają mieszkańcy naszej
gminy, będą to ważne argumenty w prowadzonych negocjacjach z MSG.
W trakcie konsultacji w kwietniu 2013 ustalono, że źródłem zasilania w paliwo gazowe dla
Gminy Prażmów będzie gazociąg wysokiego
ciśnienia i stacja redukcyjna w miejscowości
Czaplinek. Z tego kierunku będzie powstawała

Bogdan Krawczyk
Kierownik Referaty Infrastruktury
Urząd Gminy Prażmów
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Fundusze unijne
na plus
Gmina Prażmów z roku na rok coraz lepiej
radzi sobie z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych. Pomimo kryzysu w krajach
Unii Europejskiej i wyczerpaniu większości
funduszy finansowych zarezerwowanych na lata
2007-2013 zarówno Urząd Gminy Prażmów,
jak i jednostki podległe, w tym szkoły, Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, składają wnioski o dofinansowanie projektów i pomyślnie przechodzą etap
ich weryfikacji. W wielu przypadkach udaje się
pozyskać fundusze i zrealizować projekty na
najwyższym poziomie.
Z roku na rok procent pozyskanych funduszy
zewnętrznych rośnie, dla porównania w 2009 roku
samorząd pozyskał środki w wysokości 174 598,53
zł, w 2010 roku było to 213 920,47 zł. W 2011 r.
nastąpił zdecydowany wzrost, budżet Gminy
Prażmów został zasilony w kwocie 886 291,51 zł,
a w bieżącym roku samorząd ma szanse na dofinansowania w kwocie przekraczającej 1,5 mln zł.

O prawdziwym sukcesie w zarządzaniu środkami
zewnętrznymi możemy mówić w związku z budową
kompleksu boisk sportowych Orlik w Prażmowie, na
który początkowo gmina otrzymała dofinansowanie
od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Marszałka
Województwa Mazowieckiego w wysokości 666
000 zł, przy pełnym koszcie inwestycji 1 135 054,97
zł, a teraz otrzymała zwrot poniesionych wydatków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tym samym na budowę tego
nowoczesnego obiektu nie
wydała z własnej kieszeni
nawet złotówki.
W kwietniu gmina otrzymała dotację ze środków
Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 83 410
zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, co stanowi 100% kosztu zadania.
Aktualnie trwają prace nad budową dwóch
nowych placów zabaw. Obydwie inwestycje są
współfinansowane ze środków zewnętrznych.
Plac zabaw w Prażmowie wybudowany zostanie
z 50% dofinansowaniem z rządowego programu

„Radosna Szkoła”. Inwestycja wyniesie
230 900 zł, z czego 115 450 zł pochodzić będzie
z budżetu państwa. Na drugi plac o wartości 57
666,14 zł, zlokalizowany w Woli Prażmowskiej,
gmina otrzymała dotację w kwocie 37 506 zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W tym roku otrzymano drugą transzę środków
w wysokości 30 000 zł na zajęcia i pomoce dla
klas I-III w ramach, realizowanego od 2012 r.,
projektu „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III”. Na rozpatrzenie
czekają kolejne wnioski.
Samorząd stara się o pozyskanie funduszy
w wysokości 538 581,09 zł na wyposażenie
szkół, bibliotek ale także 30 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy. Kolejne 233 754
zł stara się pozyskać na zajęcia edukacyjne
i zakup pomocy naukowych dla szkół.
Na szczególne uznanie zasługuje Biblioteka
Publiczna w Prażmowie, która z merytorycznym
wsparciem pracowników urzędu, pozyskała
w tym roku trzy dofinansowania zewnętrzne.
W ramach których we współpracy z uczniami
gminnych gimnazjów uruchomiła Internetowe
Muzeum Ziemi Prażmowskiej (www.praprazmow.pl). Aktualnie prowadzi otwarty konkurs
fotograficzny „Prażmów ocalić od zapomnienia”.
W wakacje zaś, doposaży swoje placówki
w nowe komputery z łączem internetowym,
urządzenia wielofunkcyjne i aparaty cyfrowe.
Dzięki umiejętnościom pozyskania funduszy
zewnętrznych, gmina może pozwolić sobie na
tak szeroki zakres działań inwestycyjnych.

Podium jest nasze
W piątek (14.06.2013) w Tarczynie odbył
się Turniej piłki nożnej EURO PERŁY 2013
zorganizowany przez stowarzyszenie Perły
Mazowsza - Lokalna Grupa Działania.
W turnieju zagrały drużyny piłkarskie ze
szkół podstawowych z terenu gmin tworzących stowarzyszenie (Konstancin-Jeziorna,
Góra Kalwaria, Prażmów i Tarczyn). Gminę
Prażmów reprezentowały drużyny ze Szkoły
Podstawowej w Prażmowie i ze Szkoły

Uczniowie klas trzecich, którzy niebawem opuszczą

byliśmy głupiutcy, a bramy dorosłości ledwie zaczy-

mury tej szkoły, z przyjemnością powracać będą

nają się przed nami uchylać. Codzienne bitwy o oceny,

w swoich wspomnieniach do miłych, ale wymagają-

potyczki o plusy, a przede wszystkim – chęć zdoby-

cych nauczycieli, którzy włożyli wiele pracy w starania

wania wiedzy i umiejętności absorbowały nasze siły.

uczynienia z nas, dzieci, gotowych na przygodę życia

Każdy z nas powoli uświadamiał sobie kim jest, a co

ludzi. Nie zawsze im to okazywaliśmy, ale jesteśmy im

najważniejsze, kim chce być w życiu. Przez trzy lata

wdzięczni za ten trud i przykro nam, że nieraz zacho-

uczyliśmy się, zawieraliśmy znajomości i rozwijaliśmy

wywaliśmy się nie fair w stosunku do nich. Bywało, że

własne talenty. Uczestniczyliśmy w wielu kołach zainte-

czas nauki dłużył nam się niemiłosiernie, ale wiemy,

resowań: m. in. zajęciach chóru, SKS-u czy koła fleto-

że skorzystaliśmy na nim. Mile wspominać będziemy

wego. Redagowaliśmy gazetkę szkolną „Bazyl”.

naszych kolegów – zarówno tych z klasy, jak i młodszych. Życie pośle każdego z nas w innym kierunku,

Rafał Raczyński

Warto też wspomnieć o naszych wspaniałych pedago-

ale mamy nadzieję, że przyjaźni tu zawarte przetrwają

gach, będących prawdziwymi przyjaciółmi młodzieży.

długie lata.

Cierpliwie pomagali oni każdemu uczniowi, który nie
Trzy lata to jednocześnie bardzo długi i bardzo

radził sobie z nauką. Nasi koledzy też wykazywali inicja-

Przed nami szkoły średnie. Czekają na nas nowi

krótki czas. Na tle życia człowieka będzie to

tywę i wspierali swoich rówieśników. Zawsze mogliśmy

koledzy i nowi nauczyciele, z którymi będziemy mogli

punkcik, jeden tylko rozdział. Mimo to, ja oraz

liczyć na naszą panią dyrektor, Wiesławę Rupik, która

współpracować przez kolejnych kilka lat. Czekają

moi koledzy i koleżanki przebrnęliśmy zwycięsko

chętnie znajdowała czas dla uczniów. Wielu z nas

nowe, nieznane miejsca i przygody, a choć każdy z nas

przez ten pełen nauki okres– czas płynął nam bardzo

spędzało przerwy w pokoju pani pedagog Sławo-

podążał będzie teraz inną drogą, nigdy nie zapomnimy

powoli, ale i tak będziemy go mile wspominać.

miry Czempińskiej, gdzie szczerze i bez skrępowania

tych klas bezkresnych, tych ścian bielonych, szeroko

rozmawialiśmy o swoich doświadczeniach, a ci, którzy

przed szarym parkingiem rozciągnionych...

Każdy z nas po szkole podstawowej uważał się za

potrzebowali pomocy reedukatora, otrzymywali ją od

„dorosłego” - gimnazjum to już przecież nie dzieci,

pani Magdaleny Domańskiej.
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W podsumowaniu turnieju przedstawiciele
organizatorów – burmistrz Tarczyna Barbara
Galicz i v-ce wójt Prażmowa Maciej Michalski
- podkreślali wysoką wartość wychowawczą
i więziotwórczą Turnieju, który na stałe wkomponował się w kalendarz imprez sportowych
regionu. Następnie odbyła się dekoracja
laureatów i wręczenie nagród dla najlepszego

bramkarza i najlepszego strzelca Turnieju.
Nasi zawodnicy „rozbili bank”, obok medali
przyznanych drużynom z Prażmowa i Uwielin,
również nagroda dla najlepszego bramkarza
przypadła w udziale Mateuszowi Har ze
Szkoły Podstawowej w Prażmowie.
Naszym piłkarzom serdecznie gratulujemy,
a pracującym na ich sukces nauczycielom –
panom Zbigniewowi Bulickiemu i Krzysztofowi Ratajczykowi dziękujemy za znakomite
przygotowanie drużyn.

Czytanie dzieciom „Prażmów ocalić od zapomnienia”
to najlepsza inwestycja

konkurs fotograficzny
Zapraszamy do udziału w otwartym
konkursie fotograficznym „Prażmów ocalić
od zapomnienia”, który realizowany jest
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Gimnazjum w Prażmowie
Oczami Młodego Pokolenia okiem absolwenta
jak te z podstawówki! Hah, teraz dopiero widzimy, jacy

Podstawowej w Uwielinach. Oba zespoły
stanęły kolejno na drugim i trzecim stopniu
podium.

Tematyka prac: Współczesne fotografie
ukazujące obiekty historyczne (w większości
nie zewidencjonowane w Wojewódzkim Rejestrze Zbytków) znajdujące się na terenie ziemi
prażmowskiej.
Grzegorz Pruszczyk, Wójt Gminy Prażmów
podczas XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom, przyjął zaproszenie maluchów
z Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina
w Nowym Prażmowie i spędził popołudnie na
czytaniu dzieciom.

Warunki techniczne: Każdy uczestnik może
nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie

pojedynczej fotografii 10x15. Ponadto warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prac
w formie cyfrowej na CD w plikach JPG.
Nagrody: Laureaci trzech pierwszych miejsc
oraz dwóch wyróżnień otrzymają nagrody
rzeczowe (sprzęt fotograficzny) o łącznej
wartości 2800 zł.
Organizator konkursu: Biblioteka Publiczna
w Prażmowie. Strona konkursu: www.biblioteka-prazmow.pl. Termin: zdjęcia zgłaszamy
do 9 sierpnia 2013 r.

Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy, kim
właściwie jest wójt i czym się zajmuje. Dzieci
bardzo zainteresowało porównanie gminy do
samochodu a wójta do jego kierowcy. Po wstępie
i zapoznaniu, wójt rozpoczął czytanie bajki „Przygody Guliwera”. Dzieci aktywnie słuchały i chętnie
odpowiadały na pytania dotyczące tekstu.
Następnie maluchy z własnej inicjatywy, chcąc
jak najlepiej przyjąć swojego gościa, rozpoczęły
recytowanie wierszy. Bez skrępowania, deklamowały wyuczone utwory. Wójt z przyjemnością
wysłuchał „małych” dzieci mówiących o „dużych”
sprawach. Czas spędzony w miłej atmosferze
dobiegł końca. Dzieci udały się na podwieczorek,
a wójt wrócił do swoich obowiązków.

5

Od 1 lipca 2013r. firmą odbierającą odpady z nieruchomości zamieszkanych będzie „Almax”.
Odbiór odpadów, będzie odbywał się:
√√ zmieszanych ( pojemniki) – co dwa tygodnie.
√√ odpadów segregowanych (worki) – raz na miesiąc
zgodnie z harmonogramem na okładce.

Gospodarka odpadami po 1 lipca 2013 r.

Odbiór Odpadów
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na
terenie gminy będzie się odbywać w workach
o pojemności 120 l. Worki do selektywnej
zbiórki odpadów będą dostarczane bezpośrednio do gospodarstw oraz do punktów
wskazanych przez Urząd Gminy Prażmów
Do gromadzenia odpadów będzie obowiązywał system czterech kolorowych worków.
√√ niebieski – papier, tektura, tekstylia, opakowania wielomateriałowe,
√√ żółty – tworzywa sztuczne, metale,
√√ biały – szkło (bezbarwne i kolorowe), w tym
opakowania szklane,
√√ zielony – odpady zielone ( skoszona trawa,
drobne liście i gałęzie) - odbierane w sezonie
od kwietnia do końca listopada.
Worki na odpady są oznaczone kolorem, informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadach, nazwą, adresem, numerem telefonu firmy
odbierającej odpady oraz na tyle przejrzyste,
aby odbierający mógł ocenić czy odebrane
odpady są odpowiednio segregowane.
Odpady zmieszane
z pojemników.

będą

Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
(PSZOK)

ODPADY SEGREGOWANE

W dniu wywozu odpadów
należy wystawić
pojemniki i worki
do godziny 7:45

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych będzie można dodatkowo pozostawić odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny w pojemnikach przystosowanych
do rodzaju odpadów tj.: tworzywa sztuczne,
papier, kartony, szkło, opakowania wielomateriałowe (tatrapaki), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, zużyte opony,
gruz poremontowy.

WOREK
KOLOR NIEBIESKI:
PAPIER, TEKTURA,
TEKSTYLIA, OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE

Punkty odbioru przeterminowanych leków i baterii

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE

Dodatkowe Punkty
Worków Na Odpady Segregowane

Dodatkowe worki na odpady segregowane
będzie można odebrać m.in. w Urzędzie
Gminy Prażmów oraz w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz
od firmy odbierającej odpady. Kolejne punkty
odbioru worków będą przekazane w późniejszym terminie.

U r z  d

G m i n y

nazwa odbiorcy cd.

■■wrzucaj puste opakowania,

■■butelki po napojach (np. typu
pet)

■■butelek i pojemników po olejach i
płynach chłodniczych

■■plastikowe opakowania po
kosmetykach, płynach do mycia
i chemii gospodarczej,

■■opakowań po lekach,

■■zgnieć butelki przed wyrzuceniem,

■■sprzętu AGD

■■zdejmij nakrętki,
■■oderwij naklejki plastikowe,
taśmy, sznurki jeśli to
możliwe

■■opakowania metalowe (puszki,
pudełka, kapsle, nakrętki
słoików)
■■drobny złom żelazny i metale
kolorowe (puszki), styropian
opakowaniowy
■■butelki i szklane opakowania po
napojach i żywności

■■szkła stołowego,

■■słoiki (bez nakrętek, zacisków,
gumowych uszczelek),

■■luster

■■szklane opakowania po kosmetykach ,

http://drukprzelewu.pl/przelew2.php

■■porcelany
■■szyb samochodowych
■■kineskopów
■■szkła okiennego

KOLOR ZIELONY:

■■skoszona trawa,

■■popiołu z pieca, kominka,

ODPADY ZIELONE

■■drobne gałęzie,

■■resztek jedzenia

■■liście,

P r a  m ó w

05-505 Pramów, ul. Czołchaskiego 1

■■nie tłucz szkła przed wyrzuceniem, wyrzucaj puste opakowania (opróżniaj butelki
■■słoiki z zawartości),
■■zdejmij nakrętkę, krążek z
szyjki lub pokrywkę,
■■zerwij etykiety jeśli to możliwe
Odpady zielone to odpady
powstające w wyniku pielęgnacji
i uprawiania terenów zieleni oraz
gromadzone selektywnie odpady
pochodzenia roślinnego

ODPADY ZMIESZANE

nr rachunku odbiorcy

8 0 8 0 0 8 1 0 1 8 2 0 0 3 0 0 3 0 4 7 7 5 0 0 0 1
kwota

P L N
UWAGA!
Do pakietu informacyjnego, każda zadeklarowana nieruchomość zamieszkała
otrzyma worek na odpady zmieszane
(jednorazowo). Wskazany worek przedłuży
Państwu czas na zakupienie bądź dzierżawę pojemnika na odpady zmieszane.

■■usuń spinacze, zszywki
grzbiety okładki, jeśli nie są z
papieru
■■bardzo ważne jest, żeby
makulatura nie była mokra

■■trociny,
nazwa odbiorcy

■■złóż na płasko pudła i
pudełka, zgnieć

■■puste opakowania plastikowe
po żywności,

SZKŁO BEZBARWNE
I KOLOROWE W TYM
OPAKOWANIA SZKLANE

Od 1 lipca 2013r. firmą odbierającą odpady z nieruchomości zamieszkanych
będzie „Almax”. Kontakt z biurem obsługii klienta w Grójcu
pod numerem tel. (048) 664-21-29; fax (048) 664 74 28

■■wyjmij resztki produktów
spożywczych

■■plastikowe torebki, worki,
reklamówki

KOLOR BIAŁY:

Informacji udziela Urząd Gminy Prażmów, dział Gospodarki Odpadami
tel. (22) 727 01 77 lub (22) 727 05 22 wew. 24 i 57
Bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie ul. P. Czołachańskiego 1 pok. nr 8
zakładce polecenie
GOSPODARKA
Drukprzelewu.pl oraz
- drukwprzelewu,
zapłatyODPADAMI na stronie internetowej www.prazmow.pl
Odbioru

■■tapet

■■plastikowe zakrętki,

Nr konta bankowego: 80 8008 1018 2003 0030
4775 0001

odbierane

■■worków po cemencie

■■plastikowe wiadra, doniczki

np. „Jan Kowalski Prażmów ul. Oliwna 71,
05-505 Prażmów opłata za odpady komunalne
– III kwartał”

Punkty odbioru przeterminowanych leków:
ZOZ w Prażmowie, ZOZ w Uwielinach, Apteka
Ustanowska.

■■artykułów higienicznych

■■papier biurowy i kserograficzny

PAMIĘTAJ

■■odzież, buty, skórzane paski,
ścierki (niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
np. olejem, smarem)

Wpłaty można dokonać gotówką w punkcie
kasowym w Urzędzie Gminy, przelewem na
rachunek bankowy lub na poczcie, , określając
tytułem:

Odpady niebezpieczne typu przeterminowane
leki i baterie należy wydzielać z powstających
odpadów komunalnych oraz wrzucać do
oznakowanych pojemników przeznaczonych
na w/w odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Prażmów:

■■kartony i tekturę

■■pieluch

■■kartony po napojach, sokach,
mleku

KOLOR ŻOŁTY:
za III kwartał – do 15 lipca 2013r.,
za IV kwartał – do 15 października 2013r..
za I kwartał – do 15 stycznia 2014r.,
za II kwartał – do 15 kwietnia 2014r.

■■zabrudzonego i tłustego papieru

■■inne materiały w całości wykonane z papieru (celulozy)

Opłata za odpady komunalne należy wnosić
z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy
miesiące kalendarzowe, w terminach:
1)
2)
3)
4)

■■gazety i czasopisma, prospekty,
katalogi, zeszyty i książki

■■koperty

Terminy płatności

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się w Woli Prażmowskiej, przy ul.
Głównej 51 (dawny „Hortex”), będzie czynny 2 razy
w tygodniu, w następujących dniach i godzinach:
środa 12.00 – 18.00, sobota 8.00 – 14.00.

NIE WRZUCAMY

■■papier pakowy

Punkty odbioru baterii: Urząd Gminy w Prażmowie, Szkoła Podstawowa w Prażmowie,
Gimnazjum w Prażmowie; Szkoła Podstawowa
w Uwielinach; Gimnazjum w Uwielinach.

Punkt stacjonarny:

WRZUCAMY

1 0 8 , 0 0

kwota słownie

sto osiem złotych i zero groszy
nazwa zleceniodawcy

tytułem

Jan Kowalski, Pramów, ul. Oliwna 71
tytułem cd.

opłata za odpady komunalne – III kwartał

Opłata

NIE WRZUCAMY

■■odpady niepodlegające segregacji,

■■styropian

■■ zimny popiół (wrzucony osobno w worku),

■■zużyte baterie

■■artykuły higieniczne,

■■zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny itp.

■■rękawiczki lateksowe itp.

nazwa zleceniodawcy cd.

ul. Oliwna 71, 05-505 Pramów

nazwa odbiorcy

WRZUCAMY

■■butelki po olejach spożywczych,

Jan Kowalski

Przykład poprawnie
wypełnionego dowodu wpłaty

POJEMNIK

Sposób segregacji odpadów w Gminie Prażmów 2013 r.

Częstotliwość Odbioru
Odpadów

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Prażmów 2013 r.

2013

MIESIĄC

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

RODZAJ ODPADÓW

Błonie, Dobrzenica,
Kolonia Gościeńczyce, Nowy Prażmów,
Prażmów, Wilcza Wólka,
Zawodne

Łoś, Piskórka, Jaroszowa
Wola, Koryta, Ludwików,
Wola Prażmowska

Ustanów, Jeziórko, Krępa

Wągrodno, Uwieliny,
Kędzierówka, Krupia
Wólka, Bronisławów

Zadębie, Wola
Wągrodzka, Nowe
Wągrodno, Chosna,
Ławki, Biały Ług,
Gabryelin
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