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Jedzie facet wozem i wiezie węgiel.
Gdy wjeżdża do wsi woła:
- Ludzie! Węgiel wam przywiozłem!
Nagle odwraca się koń i mówi
- tak...ty przywiozłeś...
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PARKING W KRASZEWIE

Zakończono budowę parkingu przy cmentarzu w Kraszewie. Na parkingu
znajduje się ok. 100 miejsc postojowych. Dzięki współpracy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad zainstalowane zostało również oświetlenie nad przejściem dla pieszych z parkingu na cmentarz.
Inwestycja ta w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo osób odwiedzających groby bliskich, szczególnie w dniu Wszystkich Świętych.

PARKING PRZY URZĘDZIE
GMINY W OJRZENIU
Wykonano I etap budowy parkingu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu. Dzięki
temu poprawiło się parkowanie przy Urzędzie, nie tylko dla interesantów ale również dla pracowników Urzędu.

MODERNIZACJA BUDYNKU
URZĘDU GMINY
Ku końcowi zbliżają się prace związane z termomodernizacją oraz przebudową
budynku Urzędu Gminy. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano
ocieplenie poddasza i docieplenie ścian zewnętrznych. Nowa elewacja nadała konieczny, reprezentacyjny wygląd obiektowi tego typu. Zakres prac szacuje się na
ok 425 tys. zł.

CHODNIK W OJRZENIU
W trakcie budowy jest chodnik w miejscowości Ojrzeń prowadzący od zakładu Energetycznego do stacji paliw. Koszt dokumentacji projektowo – budowlanej,
który wyniósł 14 760 zł pokrył Urząd Gminy. Koszty budowy pokryje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

KANALIZACJA W DĄBROWIE
Zakończono II etap kanalizacji w Dąbrowie. Koszt 3-kilometrowego odcinka
to 150 tys. zł. W przyszłym roku przewiduje się wejście z budową kanalizacji na
teren wsi Ojrzeń.

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH
Końca dobiegła modernizacja dróg gminnych. Ich lokalizację
oraz koszty wykonania przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Miejscowość

Koszt

1.

Brodzięcin

ok. 63 000 zł

2.

Kicin - Przyrowa

ok. 63 000 zł

3.

Młock Kopacze

ok. 31 000 zł

4.

Młock

ok. 13 000 zł

5.

Trzpioły - Grabówiec

ok. 43 000 zł

6.

Skarżynek

ok. 12 000 zł

7.

Żochy – Nowa Wieś

ok. 77 700 zł

Droga gminna Żochy-Nowa Wieś
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W ramach funduszu sołeckiego na 2015 r. zakończone zostały następujące zadania:
Lp.

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania

Kwota

1

Wola Wodzyńska

Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Wola Wodzyńska.

11 519,80 zł

2

Nowa Wieś

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (ułożenie kostki
brukowej przed budynkiem).

11 428,82 zł

3

Skarżynek

Budowa drogi gminnej w miejscowości Skarżynek.

12 053,39 zł (w tym fundusz sołecki – 9 954,84)

4

Wojtkowa Wieś

Modernizacja drogi gminnej we wsi Wojtkowa Wieś (wykonanie
dokumentacji).

12 691,00 zł (w tym fundusz sołecki – 10 652,89)

5

Żochy

Położenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską w Żochach.

13 135,57 zł

6

Rzeszotko

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trzpioły.

42 829,84 zł (w tym fundusz sołecki 10 197,64)

7

Młock Kopacze

Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock Kopacze.

31 213,53 zł (w tym fundusz sołecki 8 255,23)

8

Brodzięcin

Modernizacja drogi gminnej we wsi Brodzięcin.

8 710,91 zł

9

Radziwie

Modernizacja drogi gminnej we wsi Radziwie (wykonanie dokumentacji).

7 223,33 zł

10

Młock

Modernizacja drogi gminnej we wsi Młock.

12 884,51 zł

11

Przyrowa

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyrowa.

7 794,69 zł

W Kownatach Borowych nadal trwają prace związane z modernizacją świetlicy
wiejskiej. W sołectwie Kałki fundusz sołecki został przeznaczony na renowację figury Matki Boskiej. Obecnie trwają prace konserwatorskie. W Luberadzu zlecono
wykonanie dokumentacji na modernizację świetlicy. W pozostałych sołectwach
przygotowywany jest front robót pod uchwalone zadania.

Nowa kostka przy świetlicy wiejskiej w Żochach

Nowa kostka przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi

Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Skarżynku

Świetlica wiejska w Kownatach Borowych

FUNDUSZ SOŁECKI 2016
Nazwa sołectwa

Wysokość środków
przypadających na dane
sołectwo.

1.

Baraniec

7 388,00 zł

2.

Brodzięcin

9 489,76 zł

3.

Bronisławie

10 986,46 zł

4.

Dąbrowa

11 973,65 zł

5.

Gostomin

11 687,05 zł

6.

Grabówiec

9 457,91 zł

7.

Halinin

7 929,36 zł

Lp.

8.

Kałki

8 661,79 zł

9.

Kicin

10 285,88 zł

10.

Kownaty Borowe

12 228,41 zł

11.

Kraszewo

18 883,98 zł

12.

Rzeszotko

10 795,39 zł

13.

Luberadz

12 642,39 zł

14.

Luberadzyk

7 833,83 zł

15.

Łebki Wielkie

9 712,67 zł

16.

Młock

17 164,36 zł

17.

Młock Kopacze

8 725,48 zł

18.

Nowa Wieś

12 037,34 zł

19.

Obrąb

11 368,60 zł

20.

Ojrzeń

29 456,46 zł

21.

Przyrowa

10 031,12 zł

22.

Radziwie

7 579,07 zł

23.

Skarżynek

10 381,41 zł

24.

Wojtkowa Wieś

11 336,76 zł

25.

Wola Wodzyńska

12 005,50 zł

26.

Zielona

8 120,43 zł

27.

Żochy

14 298,32 zł

Razem

312 461,38 zł

30 września 2015 roku upłynął termin składania przez sołectwa wniosków dotyczących funduszu sołeckiego na rok 2016. Wszystkie sołectwa w terminie złożyły uchwalone
przez zebrania wiejskie wnioski.
Składane wnioski powinny zawierać oszacowanie kosztów zadań oraz uzasadnienie,
w którym wskazane jest, w jaki sposób realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.
Wysokość wskazanych kosztów nie może być wyższa niż kwota, która została określona dla danego sołectwa. Kwota ta zależy od liczby mieszkańców poszczególnych sołectw
oraz wskaźnika dochodów bieżących gminy na jednego mieszkańca.
Poniższa tabela przedstawia środki przyznane sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.
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Tegoroczna susza spowodowała na
terenie całego kraju ogromne straty
w uprawach. Nie ominęło to również
naszej gminy. Od 10 maja do 31
sierpnia zagrożenie suszą rolniczą występowało dla następujących kategorii
upraw: rośliny strączkowe, zboża jare,
ziemniaki, krzewy owocowe, chmiel,
kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa
gruntowe, buraki cukrowe, drzewa
owocowe, kukurydza na ziarno.
W ramach pomocy przewidzianej
dla rolników przewidziane były na-

stępujące formy: preferencyjny kredyt
na wznowienie produkcji oraz poręczenie lub gwarancję spłaty tego kredytu, pomoc w opłacaniu bieżących
składek na ubezpieczenie społeczne
w KRUS, odroczenie w płatnościach
do Agencji Nieruchomości Rolnych
z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy,
ulga w podatku rolnym.
W pierwszej turze przyjmowania
wniosków, tj. do 21 lipca, od rolników poszkodowanych przez suszę
do komisji terenowej wpłynęło 100
wniosków o oszacowanie strat spowodowanych przez te niekorzystne

Decyzja środowiskowa
Wójt gminy Ojrzeń 31 lipca 2015
r. wydał decyzję środowiskową o środowiskowych
uwarunkowaniach
dotyczącą budowy i eksploatacji 15
kurników ścisłego chowu drobiu –
brojlera kurzego w obrębie fermy drobiu w m. Halinin. Przed wydaniem
decyzji odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa
w ramach toczącego się postępowania w przedmiotowej sprawie. Udział
w niej mogły wziąć wszystkie osoby
zainteresowane przedmiotowym postępowaniem, z możliwością składania wniosków, uwag i wyjaśnień co do
prowadzonego postępowania. W dyskusji głos zabierali głównie właściciele
nieruchomości na terenie miejscowości Halinin, zgodnie z lista obecności
zamieszkujący stale poza terenem Halinina czy gminy.
Zgodnie z ustawą o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko społeczeństwo było
informowanie poprzez obwieszczenia
zamieszczane na stronie BIP, tablicy

ogłoszeń Urzędu i tablicy ogłoszeń Sołectwa Halinin.
W decyzji tej uwzględnione zostały warunki uwzględniające realizację
przedsięwzięcia zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie. Od wydanej
decyzji żadna strona postępowania nie
wniosła odwołania poza Towarzystwem
na rzecz Ziemi – organizacja ekologiczna z Oświęcimia uczestnicząca w postępowaniu na prawach strony. W związku
z powyższym akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Ciechanowie w celu
wydania postanowienia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie w dniu 29.09.2015 r.
wydało decyzję uchylającą zaskarżoną
decyzję w całości i przekazało sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji. SKO rozpatrując
sprawę w trybie odwoławczym odniosło się do raportu oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko. Wskazało, że
raport jest dokumentem prywatnym,

zjawisko atmosferyczne. Komisja ruszyła do pracy w terenie, a po oględzinach upraw u poszczególnych
rolników przystąpiła do sporządzania
protokołów. Uprawnieni do pomocy byli rolnicy, u których susza spowodowała straty w gospodarstwie
przekraczające 30%. Spośród 100
złożonych wniosków wymagany próg
osiągnęło 43.
Po ogłoszeniu raportu Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 25 sierpnia rozpoczął się kolejny nabór przyjmowania wniosków
o szacowanie strat. W naborze tym

nie uwzględniano zbóż, w związku
z zakończonymi już żniwami, a co za
tym idzie – niemożnością oszacowania strat w zbożach przez terenową
komisję.
Do urzędu wpłynęło 160 wniosków z czego 44 przekroczyło próg
30% strat w średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa. Protokoły,
tak jak w pierwszym naborze, trafiły
do Wojewody Mazowieckiego w celu
ich weryfikacji.
17 września dokonano zmiany
w danych liczbowych do szacowania
strat (prognozowanej ceny sprzedaży krowy mlecznej i jałówki). Zamiana ta, w znaczący sposób wpłynęła na
wartość szacowanych strat, poniesionych przez rolników.
Wówczas do ponownego rozpatrzenia trafiły te protokoły, które
wcześniej nie przekroczyły 30% strat.
Na skutek korekty 126 wniosków,
uprzednio niekwalifikujących się,
przekroczyło uprawniający do pomocy próg 30%.
Podsumowując, do Urzędu Gminy trafiło 260 wniosków o oszacowanie strat, z czego w 213 została stwierdzona 31% strata w średniej rocznej
produkcji całego gospodarstwa.

opracowanym na zlecenie podmiotu
zaineresowanego realizacją określonej
inwestycji.
W ocenie składu orzekającego Kolegium przedstawiony w raporcie wariant alternatywny nie spełnia wymagań
przewidzianych przez art. 66 ust. 1 pkt
5 i 6 ustawy. Dokument ten w ocenie
SKO w istniejącej formie nie pozwolił
na prawidłowe rozstrzygnięcie materiału dowodowego. W raporcie zabrakło
dokładnej analizy możliwości zlokalizowania inwestycji w innym miejscu.
Odnosząc się do zarzutów zawartych
w odwołaniu Towarzystwa na rzecz Ziemi w Oświęcimiu, Kolegium stwierdza,
że nie zasadne jest żądanie ustalenia
warunków magazynowania gnojownicy
oraz odniesienia się do kwestii ochrony
przed szkodnikami, ponieważ organ
wydający decyzję uwzględnił wszystkie
warunki jakie zostały określone w treści
uzgodnień i opinii. Wskazało, że wydanie decyzji następuje po stwierdzeniu
zgodności lokalizacji przedsięwzięcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli
plan ten został uchwalony. W sytuacji
gdy plan miejscowy nie został uchwalony, brak jest podstaw do oceny planowanego przedsięwzięcia z innymi

dokumentami jak m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ojrzeń czy
też Strategią rozwoju Gminy Ojrzeń na
lata 2007-2015.
Odniosło się także do pozycji powołania przez organ wydający decyzję
biegłego z zakresu ochrony środowiska
w postepowaniu dowodowym, wyjaśniając, że zwrócenie się wnioskiem
o wydanie takiej opinii jest fakultatywne (uznaniowe), a korzystanie z takiego
dowodu winno odbywać się w sytuacjach wymagających dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy wiadomości
specjalnych, Fakultatywny charakter
korzystania z opinii biegłego powoduje,
że o powołaniu biegłego decyduje organ
prowadzący postępowanie, a nie organ
odwoławczy.
Wójt Gminy Ojrzeń wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia raportu
w zakresie określonym w art. 66 ust.1
pkt. 5 i 6 ustawy m o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Uzupełniony raport
Wójt Gminy prześle do organów uzgadniających i opiniujących, a następnie
wyda decyzję.
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25 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VIII
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy
Ojrzeń.
Podczas obrad Radni podjęli
następujące uchwały:
• Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu
miejscowego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ojrzeń dla
miejscowości Osada-Wola”,
• Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Planu
miejscowego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ojrzeń dla
fragmentu miejscowości Nowa
Wieś”,
• Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia „planu
miejscowego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ojrzeń dla

SESJE

fragmentów miejscowości: Kicin,
Wola Wodzyńska i Halinin”,
• Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne,
• Uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń,
• Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń,
• Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2015,
• Uchwała w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w roku budżetowym
2015,
• Uchwała w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w roku
budżetowym 2015,

• Uchwała w sprawie rozwiązania
Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz w uchwale budżetowej dotyczyły m.in.:
• zwiększenia środków na rozbudowę szkoły w Ojrzeniu (24 000
zł),
• wprowadzenia środków na modernizację sieci wodociągowej na
terenie gminy (30 000 zł),
• zaplanowania środków na wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy (16 000 zł),
• wprowadzenia środków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś (250 000 zł).
Dnia 23 lipca 2015 roku odbyła się
IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy, podczas której Radni wyrazili
zgodę na:
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• współpracę z Fundacją Partnerską Grupa Lokalnego Działania
„Ciuchcia Krasińskich” przy realizacji poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
• powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
• przystąpienie do opracowania
i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ojrzeń,
• nabycie prawa własności działki
oznaczonej w ewidencji nr 10/2
położonej w miejscowości Luberadz gm. Ojrzeń.
• podział Gminy Ojrzeń na stałe
obwody głosowania,
• zmianę Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ojrzeń,
• zmianę uchwały budżetowej
Gminy Ojrzeń na rok 2015.

Rozpoczęcie prac nad Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Ojrzeń
Zawarte w 2014 roku na szczycie
Rady Europejskiej porozumienie
przewiduje, że Unia Europejska ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40%
do 2030 r. w porównaniu do roku
1990. Zawarty kompromis zakłada
także, że udział energii ze źródeł
odnawialnych w całkowitym zużyciu
energii elektrycznej wyniesie 27%
w 2030 r. Cel ten będzie wiążący
na poziomie całej UE, ale nie dla
poszczególnych państw członkowskich. Władze Gminy Ojrzeń rozpoczęły przygotowania do działań, aby
zarówno domy mieszkańców gminy
jak i budynki użyteczności publicznej
stały się bardziej efektywne pod
względem energetycznym. Podczas
obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Ojrzeń Radni podjęli uchwałę
dotyczącą przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na terenie Gminy
Ojrzeń.
Jako pierwszy krok Gmina Ojrzeń rozpoczyna opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan

wykorzystuje rezultaty bazowej inwentaryzacji emisji przeprowadzonej
na terenie gminy w celu określenia
kluczowych obszarów działań oraz
możliwości osiągnięcia przyjętego
przez gminę celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dodatkowo definiuje
on konkretne środki służące osiągnięciu tego celu, wraz z ich ramami
czasowymi, i wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wprowadzenie, co
pozwala przełożyć długoterminową
strategię na działania. Jest to dokument, który powinien być zrozumiały
nie tylko dla urzędników gminy, ale
przede wszystkim dla mieszkańców.
Projekt Planu zostanie skonsultowany
z mieszkańcami. Sprawna komunikacja z mieszkańcami oraz włączenie
ich w proces tworzenia i wdrażania
planu są kluczowe dla skuteczności
podejmowanych działań. Mieszkańcy muszą rozumieć, dlaczego dokument został stworzony i czynnie wziąć
udział w jego realizacji. To właśnie
niska emisja ze źródeł punktowych
powoduje największe problemy ze
środowiskiem naturalnym w Gminie
Ojrzeń. Całe społeczeństwo odgrywa

istotną rolę w podejmowaniu wraz
z władzami lokalnymi wyzwania klimatycznego i energetycznego. Razem
muszą oni stworzyć wspólną wizję na
przyszłość, wskazać sposoby jej urzeczywistnienia oraz zaangażować niezbędne zasoby kadrowe i finansowe.
Dlatego też Gmina Ojrzeń postanowiła, że mieszkańcy w latach 2015
– 2022 wezmą czynny udział we wdrażaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Gmina Ojrzeń zamierza wykorzystać środki Unii Europejskiej na modernizację obiektów użyteczności publicznej. Budowane będą inteligentne
systemy wykorzystania energii, prace termomodernizacyjne, wymiana
przestarzałych źródeł ciepła na energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie można
również zapominać o modernizacji
i budowie oświetlenia ulicznego. System ma przynieść gminie oszczędności w utrzymaniu obiektów.
Przygotowywanie i wdrażanie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
stanowi wyzwanie i jest czasochłonnym procesem, który musi być sys-

tematycznie planowany i zarządzany.
Wymaga on współpracy i koordynacji
różnych wydziałów lokalnej administracji, takich jak wydział ochrony
środowiska, zagospodarowania gruntów i planowania przestrzennego, gospodarki i spraw społecznych, budownictwa i infrastruktury, transportu,
finansów, ds. przetargów itp. Ponadto
jednym z warunków decydujących
o sukcesie całego procesu opracowania, wdrażania i monitorowania Planu
jest, aby nie był on postrzegany przez
różne wydziały lokalnej administracji
jako dokument zewnętrzny, ale był
zintegrowany z ich codzienną pracą:
mobilnością i planowaniem przestrzeni gminy, zarządzaniem własnością
komunalną, wewnętrzną i zewnętrzną
komunikacją, zamówieniami publicznym.
Projekt współfinansowany jest
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
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ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
W OJRZENIU

W sobotę 18 lipca na boisku sportowym w Ojrzeniu odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin: Ojrzeń, Ciechanów i Glinojeck.
Celem organizacji zawodów było m.in. mobilizowanie do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, ocena
stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Do rywalizacji stanęły dwie drużyny kobiece: OSP Kraszewo i OSP
Glinojeck, jedna młodzieżowa kobieca
– OSP Rydzewo, jedna młodzieżowa
męska – OSP Młock oraz dziewięć drużyn męskich. Zawody przeprowadzono
w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. W klasyfikacji końcowej
drużyn kobiecych pierwsze miejsce
zajęła OSP Kraszewo, natomiast wśród
rywalizujących drużyn męskich na
pierwszym miejscu uplasowała się OSP
Ojrzeń. Zwycięzcy otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe.
Wszystkich uczestników oraz kibiców poczęstowano grochówką i kiełbasą z grilla.

15 SIERPNIA 2015
– 95. ROCZNICA WOJNY
POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
W 1937 r. ówczesny proboszcz parafii Kraszewskiej, ks. Bolesław Modest
Plewiński, w porozumieniu z Wójtem
Gminy Ojrzeń Andrzejem Kowalczykiem, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej jako ochotnik odbył
kampanię wojenną pod dowództwem
płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Bohdana Grzybowskiego, żołnierza legionów
i pełniącego funkcję naczelnika jednostki straży pożarnej w Ojrzeniu, ustawili w miejscu wiecznego spoczynku na
mogile cmentarza parafialnego kamień
z wyrytym napisem: „1920 Poległym
obrońcom za wiarę i ojczyznę 1937”.
W późniejszych latach wybudowano ogrodzenie i zamontowano

napis w kolorze białym upamiętniającym to wydarzenie, dodając informację: „Synom Ojczyzny OSP Ojrzeń”.
W tym roku staraniem obecnego
Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Zdzisława Mierzejewskiego
i Wójta Gminy poddano renowacji
grób bohaterskich żołnierzy z okresu
wojny bolszewickiej 1920 r. i wykonano prace wzmacniające kamienny
obelisk, wymieniono też wizerunek
Chrystusa na krzyżu oraz odnowiono
symbol orła. Dla podkreślenia bohaterstwa żołnierza polskiego i dodania powagi miejscu wyeksponowano
symbol narodu i państwa – flagę biało-czerwoną.

Żołnierze, spoczywajcie w pokoju!
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DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE KRASZEWO 2015
Tegoroczne uroczystości dożynkowe w gminie Ojrzeń rozpoczęły się
od Mszy św. w kościele parafialnym św. Zygmunta w Kraszewie.
Mszę św. dziękczynną celebrował
ks. proboszcz Józef Deptuła, który
prosił w modlitwie m.in. o to, aby
rolnicy byli godziwie wynagradzani za trudną pracę, a wszyscy
bliźni mogli jeść ojczysty chleb
i nikt nie cierpiał z głodu.

Po słowie Bożym przemówienie wygłosił p. Wójt Zdzisław Mierzejewski, który powiedział: „Dożynki to święto dziękczynienia
za żniwa, czas dziękczynienia Bogu za zebrane plony. (…) Dziś obchodzimy święto od lat
związane z wsią i jej mieszkańcami”.
Pan Wójt podkreślał, że dożynki są
dniem wypoczynku i uroczystego świętowania, ale w tym roku naznaczonego walką
z suszą, która wielu rolnikom nie pozwoliła
na zebranie obfitych plonów.
Wspomniał również w swojej mowie
o inwestycjach już zakończonych, ale rów-

nież o tych, które są w trakcie realizacji i zapewnił, że ta kadencja samorządu będzie
najlepszą z dotychczasowych.
Wszyscy zebrani usłyszeli podziękowania
za bochen chleba z tegorocznych zbiorów, którym powitali starostowie dożynek. Podziękowano również wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie tegorocznego święta plonów.
Szczególne słowa uznania i podziękowania
zostały skierowane do prezesa CEDROB-u, p.
Andrzeja Goździkowskiego, Koła Gospodyń
Wiejskich w Kraszewie i ks. proboszcza za celebrowanie Mszy św. dziękczynnej.
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Na koniec p. Wójt życzył wszystkim beztroskiego świętowania, zaprosił do wspólnej
biesiady i zapewnił, że służy swoją pomocą
przy organizacji kolejnych dożynek.
Po uroczystej Mszy św. wszyscy zebrani
(na czele z pięknym wieńcem dożynkowym)
udali się do obiektu OSP Kraszewo, aby kontynuować świętowanie.
Uczestnicy dożynek mieli możliwość
obejrzenia występu artystycznego pod hasłem: „Chleb dziełem Boga i ludzi”, przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Ojrzeniu.
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Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 roku i fundusz
alimentacyjny od 1 października 2015 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ojrzeniu informuje, że:
1. Okres zasiłkowy, na który ustala
się prawo do zasiłku rodzinnego trwać
będzie od 1 listopada 2015 roku do 31
października 2016 roku.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy
przyjmowane są od 1 września 2015 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za
listopad nastąpi do 30 listopada 2015 r.,
natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od
1 października do 30 listopada wypłata
świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015 r.
Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty: 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta
wynosi 764,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi
miesięcznie:
1. 89,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia,
2. 118,00 zł na dziecko powyżej 5.
roku życia do ukończenia 18. roku życia,
3. 129,00 zł na dziecko powyżej 18.
roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Wysokość pozostałych dodatków do
zasiłku rodzinnego:
1. 1000,00 zł z tytułu urodzenia
dziecka,
2. 400,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,
3. 185,00 zł z tytułu samotnego
wychowywania dziecka, nie więcej jak
340,00zł,
4. 90,00 zł z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
5. 80,00 zł z tytułu kształcenia i reha-

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W MŁOCKU

Pierwszy dzwonek wybrzmiał 1 września punktualnie o godzinie 8.00. Uroczystość ta
jednak różniła się od wielu innych, które miały miejsce dotychczas, ponieważ przebiegła
w wyjątkowej atmosferze, pełnej skupienia i zadumy. Stało się tak za sprawą tragedii, która
dotknęła szkolną społeczność. Pani dyrektor E. Adamiak, rozpoczynając przemówienie,
poprosiła wszystkich zebranych, aby zechcieli uczcić pamięć o Stefanii – uczennicy, która
zbyt wcześnie odeszła – minutą ciszy.
Następnie pani dyrektor poruszyła najpilniejsze kwestie organizacyjne oraz serdecznie powitała najmłodszych uczniów – oni bowiem przekroczyli tego dnia próg Zespołu
Szkół w Młocku po raz pierwszy – i życzyła im wielu lat owocnej nauki oraz zawarcia
prawdziwych przyjaźni. Zwracając się do grona pedagogicznego, przytoczyła także słowa Ministra Edukacji Narodowej: „Mam nadzieję, że to będzie również dobry rok dla
nauczycieli, że pozwolicie sobie na wiele, że wykorzystacie wolność, którą macie i że będziecie eksperymentować z dziećmi. Będziecie im pokazywać świat. Będziecie ich uczyć
tego, co w życiu ważne”.
Tradycją szkoły jest, że o łaski w nadchodzącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele proszą razem z ks. kan. Krzysztofem Kozłowskim podczas Mszy Św. w kościele
w Malużynie.
Pozostaje tylko życzyć wszystkim uczniom i nauczycielom, by praca w nowym roku
szkolnym była efektywna, przyniosła wiele satysfakcji i radości.

bilitacji dziecka do 5. roku życia,
6. 100,00 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5. roku życia,
7. 100,00 zł z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego,
8. 105,00 zł z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości,
9. 63,00 zł z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się szkoła.
Wysokość świadczeń opiekuńczych
wynosi miesięcznie:
1. 153,00 zł zasiłek pielęgnacyjny,
2. 520,00 zł specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna,
3. 1300 zł świadczenie pielęgnacyjne
do 1 stycznia 2016 r.,
Okres zasiłkowy, na który ustala się
prawo do świadczenia z funduszu ali-

mentacyjnego trwać będzie od 1 października 2015 roku do 30 września 2016
roku.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy
przyjmowane są od sierpnia 2015 roku.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 725,00 zł.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
Przypominamy, że niezależnie
od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych można składać
na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął
wniosek z prawidłowo wypełnionymi
dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015:
„WYPRAWA – POPRAWA”
Sprzątanie Świata jest kampanią o międzynarodowym zasięgu, która odbywa
się na całym świecie od 1989 r., kiedy to 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło
udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą
Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.
W Polsce akcja została zainicjowana w 1994 r. Przedsięwzięcie polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania.
Uczniowie każdego roku dołączają do tego grona. 18 września dzieci i młodzież zaopatrzeni w rękawice i worki energicznie wyruszyli w teren, aby uwolnić
okolicę szkół od śmieci. O tym, jak bardzo taka akcja jest potrzebna, świadczą
zapełnione po brzegi, liczne worki, z którymi powrócili uczniowie.
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1 października 2015 r. uczniowie
Zespołu Szkół w Młocku uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.
Zaproszeni goście poruszyli najważniejsze tematy dotyczące zagrożeń

życia i zdrowia. Uczniowie mieli
również możliwość obejrzenia krótkiego filmu dokumentalnego przedstawiającego losy młodych ludzi,
którzy podejmując złe decyzje, niszczą swoją przyszłość. Konsekwen-
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cje jednej, błędnie podjętej decyzji,
niejednokrotnie wpływają na dalsze
życie. Narkotyki to złodzieje życia
w każdym znaczeniu tego słowa.
Odbierają bliskich, radość, godność,
przyszłość…

Niebezpieczeństwo jest na tyle wysokie, że notowane są również przypadki śmiertelne.
Policjanci zwrócili także uwagę na
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Tego zagadnienia dotyczyła druga
część spotkania. Młody człowiek często nie zdaje sobie sprawy, że będąc
uczestnikiem ruchu drogowego, jadąc
rowerem, motorowerem lub poruszając
się pieszo, jest uczestnikiem niechronionym, tzn. narażonym na największe obrażenia. Potrzebna jest wzmożona czujność, ostrożność i zasada
ograniczonego zaufania, by zachować
bezpieczeństwo. Zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym, gdy widoczność
robi się coraz słabsza. Obowiązkowym
atrybutem każdego pieszego i rowerzysty powinny być elementy odblaskowe.
W takie właśnie breloki, bransolety, kamizelki zostali zaopatrzeni uczniowie
przez policjantów.
W ramach podziękowania za cenną lekcję i zajęcia praktyczne uczniowie
wręczyli gościom kwiaty. Dwugodzinne spotkanie zakończyło pamiątkowe
zdjęcie.

„SŁABA” PŁEĆ ZWYCIĘŻA !
Dziewczęta z sekcji Karate w Kraszewie
rozpoczęły sezon sportowy 2015/2016 samymi
sukcesami. Pierwszy duży turniej „IKO GALIZIA CUP” odbył się 26 września w Leżajsku.
W turnieju wzięło udział 237 zawodników
ćwiczących w 38 ośrodkach Białorusi, Ukrainy i Polski. Należą do nich: Iwano-Frankowsk,
Kherson, Poltava , Grodno, Mińsk, Rawa Ruska, Bielsko Biała, Chełm, Brzostek, Libiąż,
Chrzanów, Ciechanów, Krasne, Ojrzeń, Tarnobrzeg, Gorzyce, Iława, Jarosław, Sieniawa,
Katowice, Jedlicze, Krosno, Sarzyna, Łętownia,
Leżajsk, Nowa Sarzyna, Mielec, Rudnik nad
Zdjęcie Ciechanowski Klub Karate Kyokushin
Sanem, Ostróda, Warszawa, Zakopane,
Wrocław, Augustów, Przeworsk, Józefów, Zielonka, Ostrów Mazowiecka, Sosnowiec. Nasze

dziewczyny zdobyły tam dwa pierwsze i jedno
drugie miejsce. Na zdjęciu poniżej:
Kolejny ogólnopolski turniej odbył się
3.10.2015r. W Broku z którego dziewczyny
przywiozły trzy medale po każdym z kruszców.
Największy sukces osiągnęliśmy w sobotę 10
października 2015 roku w hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Odbył się tam V Turniej
Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta
Miasta Ciechanów. W turnieju wzięły udział
ekipy z 23 klubów z terenu całej Polski. Na ciechanowskich matach stanęło 240 zawodniczek
i zawodników zarówno z kategorii dzieci i młodzieży jak i seniorów i oldbojów. Wszystkie
trzy dziewczyny zajęły w swoich kategoriach
I miejsca.

MISTRZOSTWA ŚWIATA
W KARATE
Po zajęciu III miejsca w Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushim
uczennica Gimnazjum w Kraszewie – Weronika Krzywnicka zakwalifikowała
się do udziału w Mistrzostwach Świata, które odbędą się w listopadzie bieżącego roku w Tokio. Wyjazd zawodniczki oraz trenera zostanie sfinansowany
Zdjęcie Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

przez Samorząd Gminny.
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UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SZKOŁY W OJRZENIU

Tegoroczne rozpoczęcie roku
szkolnego na długo zapisze się
w kartach historii Ojrzenia. Ten
dzień był dla wszystkich nie tylko
wyjątkowy ze względu na powrót
uczniów do szkoły i rozpoczęcie
edukacji, lecz również ze względu na
otwarcie nowo wybudowanej szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą odprawioną przez proboszcza Józefa Deptułę w kościele parafialnym w Kraszewie. W obecności
całej społeczności szkolnej głos zabrała dyrektor szkoły Marianna Jeskie i powitała zaproszonych gości,
nauczycieli, pracowników, uczniów
i ich rodziców.
W swoim przemówieniu wyraziła ogromną wdzięczność i podziękowała władzom samorządowym,
w szczególności Wójtowi Gminy
Panu Zdzisławowi Mierzejewskiemu za tak wspaniały obiekt.
W nowoczesnym, przestronnym
budynku do dyspozycji uczniów są
przestronne sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna.
Największą niespodziankę zgotowano rodzicom najmłodszych dzieci. W nowej części szkoły zagospodarowane zostały dwa oddziały dla
dwóch grup 3- i 4-latków. Pięknie
urządzone sale, bajkowe wyposażenie już pierwszego dnia przyciągnęły

rzesze maluchów. Rok intensywnych
prac, wielu trudów przyniósł nadzwyczajny rezultat. Dla społeczności
szkolnej to ważny dzień. „Jesteśmy
dziś świadkami chwili, w której mo-

żemy się przekonać, że marzenia się
spełniają. Szczególnie te dobre – dotyczące przyszłości najmłodszych
mieszkańców Gminy. I to z tych
marzeń – w pięknym otoczeniu

w niewielkiej odległości od Boiska
Sportowego Orlik, a w przyszłości
Hali Widowiskowo-Sportowej, wyrosła nowoczesna Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu” – zaznaczyła pani
dyrektor. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie szkoły przez ks. Proboszcza i przecięcie
biało- czerwonej wstęgi. Szkolna
grupa wokalna uświetniła tę chwilę
występem, prezentując utwory o tematyce patriotycznej. Wójt Gminy
Ojrzeń w swym wystąpieniu przedstawił podjęte działania. Stwierdził,
iż decyzję o budowie placówki
podjął z pełną odpowiedzialnością,
wiedząc, że to jedno z trudniejszych
wyzwań, z którymi przyszło mu
się zmierzyć. Jednak świadomość
warunków istniejącej szkoły była
ogromną motywacją. Małe, ciasne
pomieszczenia, niewielkie szatnie,
brak odpowiedniej sali komputerowej, stołówki – to tylko niektóre
z problemów, z którymi borykała
się placówka. „Dzisiejszy sukces to
ciężka pracy wielu ludzi - ich zaangażowanie i entuzjazm, z którym
podchodzili do projektu.
Patrząc na efekt, wiem, że warto
było podejmować ten trud. Szczególnie z myślą o młodych ludziach.
Wierzę, że taka szkoła stanie się
przestrzenią nowych możliwości
– miejscem, gdzie będziecie zdobywać wiedzę, odkrywać i rozwijać
wspaniałe pasje, ale też nawiązywać
przyjaźnie i kultywować ważne dla
nas wszystkich tradycje i wartości.
Tego Wam wszystkim dziś życzę
z całego serca, bowiem inwestując
w edukację, inwestujemy w przyszłość naszych dzieci, ale też w przyszłość nas wszystkich” – podsumował Pan Zdzisław Mierzejewski.
Na zakończenie dyrektor Marianna
Jeskie życzyła nauczycielom i rodzicom cierpliwości, skutecznego
działania i wzajemnego wspomagania się w trudnej sztuce wychowania
młodzieży, a przede wszystkim satysfakcji z wykonanej pracy i wielu
sukcesów w dziedzinie dydaktycznej
i wychowawczej w rozpoczynającym
się roku szkolnym. Dzień pełen wrażeń, pozytywnych odczuć z pewnością zostanie zapisany na stronicach
szkolnej kroniki i w pamięci społeczności szkolnej.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU - DOBRA ZABAWA
NAWET W WAKACJE
Wakacje to czas, w którym dzieci
pragną oderwać się od rzeczywistości,
odpocząć od nauki i odrabiania lekcji.
Szkoła Podstawowa w Ojrzeniu wyszła
po raz kolejny naprzeciw oczekiwaniom
uczniów i ich rodziców. Nie zamknęła
swoich podwojów z chwilą ostatniego
dzwonka, lecz zamieniła się w miejsce,
gdzie dzieci mogły miło spędzić wolny
czas. Dzięki przychylności Wójta Gminy
Ojrzeń Pana Zdzisława Mierzejewskiego, który udostępnił bezpłatnie autobus
szkolny, pierwszy tydzień wakacji dla
35 uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych okazał się szczególnie ciekawy. Zaplanowano m. in. zabawy w plenerze oraz liczne wyjazdy.
Największą atrakcją dla dzieci były
bezpieczne kąpiele na strzeżonych
basenach oraz wycieczki do Mławy
i Płocka. Z ogromną przyjemnością
obejrzały spektakl „Jaś i Małgosia”.
Dla najmłodszych wspaniałym przeżyciem była zabawa w Centrum Zabaw
HAPPY PARK, które jest idealnym

miejscem do aktywnego spędzania
radosnych i niezapomnianych chwil
w bajkowej scenerii. Przedszkolaki
aktywnie i zdrowo wykorzystały pokłady nieskończonej energii, ćwicząc
umiejętności ruchowe i manualne
oraz integrując się z rówieśnikami.
Starsi uczestnicy, korzystając z pięknej

MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MŁOCKU – ODWODNIENIE BUDYNKU
W Zespole Szkół w Młocku wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż opaskowy budynku bloku żywieniowego. Koszt inwestycji wyniósł 49 700 zł.
Zadanie to wymagało realizacji w związku z zalewaniem i zwilgoceniem pomieszczeń magazynowych w piwnicach.

KUCHNIA W ZESPOLE SZKÓŁ
W KRASZEWIE

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół w Kraszewie dokonano remontu istniejącego kompleksu kuchennego i stołówki szkolnej. Zmodernizowano cały
węzeł żywieniowy oraz pomieszczenia kuchenne. Wymieniono płytki na ścianach,
stolarkę drzwiową oraz instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną. Wyposażono
kuchnię w nowe meble i sprzęt gastronomiczny.

pogody i kąpieli słonecznych, uczyły
się współpracy w grupie, koleżeństwa,
wzajemnej pomocy oraz kulturalnego
zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Półkolonie w szkole organizowane są już od kilku lat i z roku na
rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem uczniów i rodziców, którzy

powierzają dzieci wykwalifikowanej
kadrze pedagogicznej, znającej potrzeby i zainteresowania swoich wychowanków. Coraz liczniejsza frekwencja
świadczy o zasadności organizowania
tego typu formy wypoczynku i zregenerowania sił po trudach szkolnych
zmagań.

NAJSMACZNIEJSZE
PIEROGI NA ŚWIECIE?
Kto zwiedzał Litwę, Gruzję lub tereny
zamieszkałe przez Tatarów w Polsce na Podlasiu to z pewnością mile wspomina smak
tych pierogów. We wnętrzu mają smaczny,
aromatyczny rosołek. Należy ostrożnie je
nadgryzać i jednocześnie wysysać ten rosołek.

Składniki:

Na farsz:
- 300g miękkiego mięsa wołowego (baraniny lub dziczyzny)
- 300g karkówki wieprzowej lub boczku,
- 300g zimnej wody
- 18g soli (czubata łyżeczka)
- 2/3 szklanki drobno posiekanej pietruszki
(lub kopru),
- mała łyżeczka sproszkowanych nasion kolendry,
- mała łyżeczka świeżo mielonego pieprzu,
- 2 cebule.
Na ciasto:
- 600g mąki tortowej (4 szklanki),
- 250g ciepłej wody,
- mała łyżeczka soli.

Przygotowanie:

- Mąkę wsypać do miski. Dodać sól. Wewnątrz kopczyka zrobić dołek, następnie
wlewać do niego ciepłą wodę i mieszać ją
z mąką. Na koniec zagnieść ciasto. Po zlepieniu się trzeba je wsadzić do torebki foliowej
i odłożyć na godzinę. Po tym czasie należy
jeszcze zagniatać przez 2 minuty.

- Mięso zemleć na grubszym sicie. Dodać
drobno posiekaną cebulę, natkę pietruszki,
kolendrę, sól i pieprz. Wyrabiać 5 minut,
dolewając porcjami zimną wodę. Nadzienie
musi być na tyle rzadkie, żeby pionowo ustawiona w nim łyżka się przewracała.
- Z dojrzałego ciasta uformować wałek
o średnicy ok 4 cm. Pokroić na plastry o grubości 1 cm i każdy rozwałkować na placek
o średnicy 15 cm tak, aby na brzegach był
cienki jak papier a w środku grubszy.
- Placek położyć na talerzyku i nałożyć na
nim czubatą łyżkę farszu. Składać na brzegu
placka falbankę z zakładką 1 cm kolejno je
sklejając. Na koniec wszystkie docisnąć i zamknąć do góry pieróg w kształt sakiewki.
- Gotować w wodzie osolonej do smaku.
Pierogi wkładać do wrzątku pojedynczo. Po
wypłynięciu wyjmujemy je po upływie jeszcze 2 minut.
- Smakują same, z kwaśną śmietaną, ketchupem lub octem winnym.
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SEGREGACJA ODPADÓW
- CO I GDZIE WYRZUCAĆ

Worek żółty - opakowania z tworzyw sztucznych (PET),
puszki aluminiowe i metalowe
WRZUCAMY:
• butelki typu PET,
• opakowania z tworzyw sztucznych (po szamponach, płynach, jogurtach)
• folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe,
• artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,
• opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, folia aluminiowa)
NIE WRZUCAMY:
• puszek po farbach, lakierach.
• folii i odpadów budowlanych.

Worek zielony - szkło opakowaniowe
WRZUCAMY:
• butelki po napojach, słoiki.
• Inne szklane przedmioty
NIE WRZUCAMY:
• naczyń żaroodpornych, talerzy, szklanek, porcelany, fajansu.
• żarówek, świetlówek,
• szkła okiennego, samochodowego, luster.
• szklanych opakowań medycznych.

Worek niebieski - papier i tektura, opakowana wielomateriałowe.
WRZUCAMY
Opakowania papierowe, tekturę, kartony.
Gazety, książki, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki, zeszyty.
Kartony po napojach,
Kartony po mleku.
NIE WRZUCAMY
zatłuszczonego papieru,
Artykułów higienicznych (podpasek, pampersów itp.)

