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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

s. 19

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE BEATA SZCZEPANKOWSKA ORAZ DYREKTOR OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W CHORZELACH BOGNA RASIŃSKA, W IMIENIU POGORZELCÓW Z GMINY CHORZELE,
ZWRACAJĄ SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O POMOC FINANSOWĄ DLA RODZINY PANI MARII MAKOWSKIEJ,
ZAM. DZIERZĘGA NADBORY.
W dniu 13 kwietnia, rodzinę Państwa Makowskich dotknął pożar, w wyniku którego spaleniu uległo poddasze
i dach ich domu. Koszty odbudowy spalonego budynku przekraczają możliwości finansowe rodziny. Dotychczas
udzielona i możliwa ze strony władz samorządowych pomoc, nie jest wystarczająca - dlatego też prosimy
o wsparcie naszych działań.
Rodzina Państwa Makowskich przeżywa trudne chwile, ale dzięki Państwa pomocy łatwiej będzie się im odnaleźć
w tej tragicznej sytuacji i wrócić do normalności. Stąd też w imieniu rodziny Pani Marii Makowskiej apelujemy
o wsparcie finansowe.

Życzliwych ofiarodawców prosimy o wpłatę na konto
nr 79 8913 0005 0000 0228 2000 0020
"pomoc dla pogorzelców".
W imieniu poszkodowanej rodziny, dziękujemy za zrozumienie
tej trudnej sytuacji, każdą wpłatę i okazane serce.

DUŻA POMOC MARSZAŁKA STRUZIKA DLA
CHORZELSKICH OSP
W odpowiedzi na prośbę burmistrz Beaty Szczepankowskiej –
marszałek Adam Struzik wraz z Zarządem Województwa –
przekażą warte ponad 41 tysięcy złotych środki ochronne
do przeciwdziałania COVID-19, trzem wpisanym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostkom OSP z terenu
Gminy Chorzele.
Jednostki OSP: Chorzele, Rycice i Zaręby otrzymają zestawy
środków ochronnych warte ponad 13 tysięcy złotych każdy. W sumie, nasi strażacy, dzięki bardzo dobrej
współpracy władz Gminy z samorządem Województwa otrzymają:

1. 12 zestawów – ubrań ochronnych (ubranie specjalne lekkie oraz hełm lekki z przyłbicą i goglami)
2. 45 sztuk – kombinezonów jednorazowych
3. 1200 par – rękawic jednorazowych
4. 450 sztuk – maseczek jednorazowych
5. 60 stuk – worków na odpady czerwone
6. 30 litrów – płynu dezynfekcyjnego
Po podpisaniu Umowy darowizny przez
burmistrz Beatę Szczepankowską z marszałkiem Adamem Struzikiem – sprzęt ochronny
trafi do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, a następnie zostanie przekazany
strażakom ochotnikom.
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P RAWI E 200 TYSI ĘC Y ZŁ OTYCH NA ST YPEND IA S ZKOL NE W GMI NI E C H ORZE LE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wydała w dniach od 6 do 8 maja 2020
roku 341 decyzji w sprawie przyznania uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy
Chorzele pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.
Całkowita kwota przeznaczona przez Urząd Miasta i Gminy na pomoc materialną o charakterze
socjalnym to prawie 200 tysięcy złotych.
Na kwotę składają się środki własne oraz dotacja celowa. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest
przyznawana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chorzele po rozpatrzeniu wniosków składanych przez
rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne
nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej. W roku 2020 jest to kwota 528,00 zł.

POZYSKALIŚMY PONAD 2,7 MILIONA ZŁOTYCH NA BUDOWĘ DROGI
GADOMIEC CHRZCZANY – GADOMIEC MIŁOCIĘTA!
autor: Referat Promocji
Burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała ponad 2,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na
modernizację ponad 2 kilometrów drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta.
To kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców Gminy Chorzele i następny wniosek władz Gminy, który
uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ostatnim czasie. Niedawno pozyskaliśmy od marszałka
Adama Struzika 2 mln zł na drogę w Opaleńcu.
Wniosek Urzędu Miasta i Gminy Chorzele znalazł się wśród 3 innych na liście podstawowej z naszego terenu,
które uzyskają dofinansowanie. Całkowita wartość robót to ponad 4 mln 200 tys. zł. Aby zrealizować ważną
i wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję Rada Miejska wraz z burmistrzem będzie musiała zabezpieczyć
wkład własny.
Inwestycja przewiduje drogę o nawierzchni
z betonu asfaltowego o szerokości 5,5
metra na całym odcinku oraz miejscowo
chodniki dla pieszych o nawierzchni
z kostki betonowej i szerokości 2 metrów.
Odwodnienie będzie zapewnione poprzez
budowę rowów drogowych. Projektowane
jest także zabezpieczenie kolidujących
urządzeń uzbrojenia terenu znajdującego
się w obrębie pasa drogowego – informuje
burmistrz Beata Szczepankowska.

BURMISTRZ PRZEKAZAŁA NASZYM SZKOŁOM 37 LAPTOPÓW I INTERNET DO ZDALNEJ
EDUKACJI DZIECI!
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
BEATA SZCZEPANKOWSKA PRZEKAZAŁA 37 LAPTOPÓW
Z OPROGRAMOWANIEM DYREKTOROM NASZYCH
MIEJSKICH I GMINNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Sprzęt na czas zdalnej edukacji trafi do naszych dzieci.
Na ten cel Gmina pozyskała 70 tys. zł ze środków Unii
Europejskiej. Gmina już wcześniej ustaliła z dyrektorami szkół,
ilu uczniów nie posiada własnych komputerów. Dyrektorzy
zapotrzebowania złożyli po zebraniu informacji od rodziców. Po
zakończeniu zdalnej edukacji sprzęt wróci do szkół.
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CO NOWEGO W GMINIE?
GMINA CHORZELE POZYSKAŁA
KOLEJNE 115 TYS. ZŁ NA SPRZĘT DO
ZDALNEJ EDUKACJI DLA NASZYCH SZKÓŁ
I DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH!

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska pozyskała na ten cel kolejne 115
tys. zł ze środków Unii Europejskiej.
Kolejne laptopy również trafią do naszych miejskich
i gminnych szkół podstawowych - a następnie do
dzieci z rodzin wielodzietnych, na potrzeby zdalnej
edukacji. Grant, który otrzymaliśmy nie wymagał
wkładu własnego. Gmina już wcześniej ustaliła
z dyrektorami szkół, ilu uczniów nie posiada własnych
komputerów.
Sprzęt, po jego zakupie przekażemy do naszych szkół,
a następnie, na czas nauki zdalnej trafi on do dzieci
z rodzin wytypowanych przez dyrektorów, którzy
zebrali informacje o potrzebach od rodziców.
Program: ,,Zdalna szkoła" jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020.

AKCJA BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ „MASECZKA DLA MIESZKAŃCA”
autor: Referat Promocji

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CHORZELE OTRZYMALI BEZPŁATNIE, W RAMACH AKCJI BURMISTRZ BEATY
SZCZEPANKOWSKIEJ, PRAWIE 7 TYS. ATESTOWANYCH MASECZEK OCHRONNYCH.
Akcja objęła Miasto Chorzele oraz wszystkie miejscowości
w gminie. Maseczki były rozdawane według harmonogramu
ustalonego przez Urząd Miejski z dowódcą płk. dypl.
Bogusławem Postkiem oraz żołnierzami 2. Ośrodka
Radioelektronicznego w Przasnyszu. Burmistrz Beata
Szczepankowska wraz z pracownikami robi wszystko, aby
wspierać naszych mieszkańców w tym trudnym dla nas
wszystkich czasie.
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AKCJA „MASECZKA DLA MIESZKAŃCA”
Współpracujący z UMiG Chorzele żołnierze 2.ORel w Przasnyszu przejeżdżali przez każdą miejscowość o swojej
obecności informując sygnałami dźwiękowymi. Osoby zainteresowane mogły odebrać maseczki według imiennych list
sporządzonych na podstawie deklaracji odbioru odpadów komunalnych. Najpierw, ze względu na odgórne ograniczenia
w przemieszczaniu się, oraz mniejszy dostęp do punktów sprzedaży, maseczki były dostarczane mieszkańcom każdej
miejscowości w Gminie. Następnie dystrybucja odbyła się w Chorzelach.
Na terenie Miasta Chorzele żołnierze rozdawali maseczki ochronne w 7 punktach, do których przyporządkowano
poszczególne ulice miasta tak, aby mieszkańcom było jak najbliżej do danego punktu. Wśród wyznaczonych miejsc
odbioru znalazły się: Plac Kościuszki, plac przy Stadionie Miejskim, parking szkolny od ul. Grunwaldzkiej, parking
UMiG w Chorzelach, ul. Zarębska (punkt między blokami), plac przy ZGKiM oraz punkt na Starej Targowicy.
Wcześniej maseczki otrzymały wszystkie instytucje i służby oraz sołtysi. W sumie dotychczas burmistrz Beata
Szczepankowska, dbając o zdrowie i życie naszych mieszkańców zakupiła i przekazała nieodpłatnie niemal 7 tys.
atestowanych i ozonowanych wcześniej maseczek dla gospodarstw domowych i mieszkańców gminy.
Maseczki rozdaliśmy w każdej miejscowości naszej Gminy. Ogromne słowa wdzięczności dla pana dowódcy
Bogusława Postka i wojska za nieocenioną pomoc, a naszym Mieszkańcom za sprawny odbiór maseczek i wszystkie
dobre słowa, podczas naszej akcji - informuje organizator - burmistrz Beata Szczepankowska.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NIEODEBRANYCH MASECZEK
Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Chorzele, którzy nie odebrali
maseczek zgodnie ze złożonymi deklaracjami odpadów w ramach akcji „Maseczka dla Mieszkańca” - mogą je odbierać,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w godzinach 8:00 — 15:30.

6

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

CO NOWEGO W NASZEJ GMINIE?
BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA POZYSKAŁA PRAWIE 72 TYS. ZŁ DOTACJI Z NFOŚ
NA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH!
Bardzo dobre wiadomości dla Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz rolników z terenu Gminy nadeszły
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek burmistrz Beaty Szczepankowskiej
został pozytywnie zweryfikowany i Gmina otrzymała prawie 72 tys. zł dofinansowania na program usuwania
z gospodarstw rolnych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach
i typu Big Bag. Umowę z NFOŚ podpisała burmistrz Beata Szczepankowska.
Gmina Chorzele złożyła stosowny wniosek do NFOŚ jeszcze
pod koniec 2019 roku. Zgodnie z założeniami programu
NFOŚiGW mógł udzielić dotację w postaci refundacji nawet
do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji mogła wynieść do 500 złotych do tony odebranych
z gospodarstwa odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Jest więc już pewne to, że rolnicy z terenu gminy będą
mogli łatwiej pozbyć się odpadów, które stają się coraz
większym kłopotem w bieżącej działalności rolniczej.

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK W CHORZELACH PIĘKNIE ODNOWIONE CZEKAJĄ NA DZIECIAKI
autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Z powodu koronawirusa rząd zamknął między innymi przedszkola
i żłobki. Dzieciaki z pewnością będą cieszyły się po powrocie do naszego
Przedszkola i Żłobka podwójnie. Burmistrz Beata Szczepankowska
uzgodniła z dyrekcją, aby ten czas wykorzystać na lifting i malowanie
pomieszczeń.
Na nasze pociechy czekają zupełnie odnowione
i pomalowane wnętrza. Nowe kolory zyskały
sala gimnastyczna, korytarz, szatnie od
poszczególnych sal oraz pomieszczenia kuchni
mlecznej. Koszt realizacji to 15,600 tys. zł
Było pięknie, teraz jest jeszcze piękniej.
Czekamy na Was z niecierpliwością.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

7

CO NOWEGO W NASZEJ GMINIE?
W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH MIESZKAŃCÓW DEZYNFEKUJEMY OBIEKTY NA
TERENIE MIASTA I GMINY CHORZELE
Na zlecenie burmistrz Beaty Szczepankowskiej, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, ZGKiM
w Chorzelach prowadzi dezynfekcję wszystkich ławek w parkach, na skwerach oraz urządzeń na placach
zabaw i w miejscach publicznych, jak też przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy
Chorzele.
Pracownicy ZGKiM zabezpieczeni w specjalne stroje
ochronne, przeprowadzają dezynfekcję na terenie Miasta,
takie same działania są realizowane na terenie całej
Gminy.
„Robimy wszystko, co w naszej mocy i możliwościach, aby
zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców.
Wychodzimy poza ramy standardowych działań. Uznałam,
że należy zdezynfekować najbardziej uczęszczane miejsca
i obiekty na terenie naszego Miasta i Gminy.” – informuje
burmistrz Beata Szczepankowska.

BRAWO! SOŁTYS HANNA BUNALSKA Z MIESZKAŃCAMI BOGDAN WIELKICH
POSPRZĄTALI POBOCZA DROGI POWIATOWEJ
Nie czekając na służby powiatu, do których to należy-sołtys Hanna Bunalska z Bogdan Wielkich,
zorganizowała akcję i wraz z grupą mieszkańców, posprzątali pobocza drogi powiatowej na odcinku
Bagienice-Bogdany Wielkie.
Pozostawionych oraz szpecących otoczenie i środowisko naturalne śmieci
było dużo. Nasi mieszkańcy wraz z sołtys, zabezpieczeni w maseczki
i rękawiczki zebrali prawie 40 worków śmieci (głównie butelki szklane).
Jesteśmy z Was dumni.
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229. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
autor: Referat Promocji

„WITAJ MAJ, TRZECI MAJ!” - W TYM ROKU OBCHODZILIŚMY 229. ROCZNICĘ
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
Uchwalona w 1791 r. konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą
w nowoczesnej Europie i drugą na świecie, zaraz po amerykańskiej,
która weszła w życie w 1789 r. Konstytucja 3 Maja była przełomowym
punktem w dążeniu narodu polskiego do wolności i demokracji. Jej
autorami byli Król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj
i Ignacy Potocki.
Przeżywanie święta Konstytucji 3 Maja, powinno przypominać nam
o tym, na jak wiele stać nas jako naród. Zarówno w chwilach
radosnych jak i trudnych. Przypominać o prawach i obowiązkach
wynikających z Konstytucji oraz umacniać w nas świadomość, że
Ustawa Zasadnicza jest prawem nadrzędnym, a jej łamanie prowadzi
do zmiany ciężko wywalczonej wolności i demokracji - w dyktaturę.
W tym uroczystym dniu, obchodzonym w związku z obecną sytuacją w kraju, w inny sposób, niż zwykle Mieszkańcom naszej Gminy i wszystkim Polakom życzymy, aby ta pamięć umacniała w nas poczucie
tożsamości narodowej oraz dumy z bycia Polakami.
3 maja 1791 r. po siedmiogodzinnych obradach Sejmu Czteroletniego, poprzedzonych burzliwymi sprzeciwami,
w końcu zatwierdzono treść konstytucji i została ona podpisana przez króla. Tego dnia przestała istnieć Rzeczypospolita Obojga Narodów, a jej miejsce zajęła Rzeczypospolita Polska. Uchwalona konstytucja wprowadzała ład
wśród zarchaizowanych rządów magnaterii i regulowała wiele kwestii dotyczących m.in.: religii, szlachty,
mieszczan, chłopów, podziału władzy, czy też sił zbrojnych.
Wprowadzała m.in.: trójpodział władzy - na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, regulowała przywileje
i obejmowała opieką prawną wszystkie warstwy społeczne, znosiła narzędzia władzy szlacheckiej, a wśród nich
liberum veto czy konfederacje, konstytucja ograniczała również prawa sejmików ziemskich.
Pewne zapisy i ograniczenia zawarte w konstytucji nie spodobały się zwłaszcza warstwie magnackiej i szlachcie,
co spowodowało zawiązanie konfederacji targowickiej i przyczyniło się do tego, że 3 majowa Konstytucja przetrwała jedynie czternaście miesięcy, a Rzeczypospolita Polska padła ofiarą pierwszego rozbioru. Świętowanie 3 Maja
zakazane było we wszystkich zaborach, a jego celebrację wznowiono dopiero po I Wojnie Światowej, kiedy Polska
odzyskała niepodległość. Niestety nie trwało to długo, gdyż podczas okupacji niemieckiej w okresie II Wojny Światowej święto znów zostało zdelegalizowane. Do obchodów powrócono dopiero w 1981 r., kiedy zezwoliła na to
władza ludowa, natomiast w 1989 r. Święto Konstytucji 3 Maja ogłoszono świętem narodowym.
Fragment preambuły Konstytucji 3 Maja 1791 r.:

„W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki
Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki,
Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski
reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie
zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się
Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy
nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną
i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na
wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować
mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą
stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by
naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.”
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Artykuł ukazał się w „KURIERZE PRZASNYSKIM”

STRATEGICZNA INWESTYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI MIASTA I GMINY CHORZELE
NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NA MIARĘ XXI WIEKU
STRATEGICZNA INWESTYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI MIASTA I GMINY CHORZELE WARTA PONAD 21 MLN ZŁ
Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach jest największą inwestycją realizowaną
przez samorząd w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. To wieloletni, złożony projekt, który ma na celu poprawę
stanu środowiska naturalnego oraz jakości ścieków oczyszczonych na terenie Miasta i Gminy, co przełoży się na
wiele innych aspektów komfortu życia mieszkańców, rozwój oraz pozytywnie wpłynie na środowisko.
Nowa oczyszczalnia zwiększy potencjał i atrakcyjność
Gminy, bezpieczeństwo zakładów i mieszkańców oraz
poprawi stan środowiska
Wyposażenie aglomeracji Chorzel w sprawną instalację
oczyszczania ścieków, zgodną z wymogami dyrektywy
Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zwiększy
potencjał Miasta i Gminy Chorzele dla inwestorów, jak
i uczyni gminę miejscem atrakcyjnym pod względem
zamieszkania, oferującym korzystne warunki środowiskowe. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w zasadniczy
sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego w regionie, wpływając na jakość oraz zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby.
Pierwsze prace w 2013 roku
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni, to projekt wieloletni, konsekwentnie realizowany etapami przez władze samorządowe, z burmistrz Beatą Szczepankowską na czele. Pierwsze działania w kierunku jej modernizacji zaczęły się już w połowie
2013 r., kiedy podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rok później,
burmistrz wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji przygotowanej dla projektu Przebudowa i rozbudowa
miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Umowa na dokumentację
Po pozytywnej ocenie wniosku, została podpisana umowa o dofinansowanie, którego kwota wyniosła 104 556,80 zł,
natomiast wartość projektu 151 299,84 zł. W ramach projektu wsparciem finansowym objęte zostały m. in. następujące
działania: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy miejskiej oczyszczalni
ścieków w Chorzelach, opracowanie studium wykonalności dla projektu, przygotowanie mapy aglomeracji.
Najważniejszy etap rozpoczął się w 2016 roku
Najważniejszy etap modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zaczął się jednak w styczniu 2016 r., kiedy to burmistrz
Miasta i Gminy Beata Szczepankowska, w ramach pierwszego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni
ścieków w Chorzelach” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Należy
w tym miejscu wyjaśnić, że na realizację tak dużego zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w nowej unijnej
perspektywie finansowej, można było pozyskać środki tylko z POIS, co wynikało z wartości projektu, który zakładał
wydatek rzędu ponad 21 mln zł oraz wielkości aglomeracji (powyżej 10 000 RLM).
Gmina pozyskała prawie 10 mln zł dofinansowania
14 października 2016 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Gminę wniosku, podczas skomplikowanego
i przebiegającego dwuetapowo procesu aplikacji, podpisano umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ww. Przedsięwzięcia. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 21.483.580,52
zł, kwota dofinansowania z Funduszu Spójności 9.976.208,50
zł, natomiast kwota pożyczki z NFOŚiGW, na sfinansowanie
wkładu własnego 5.672.746,00 zł.
Podpisanie Umowy i przetargi
Podczas uroczystego podpisania umowy w siedzibie Funduszu
w Warszawie, obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska, Skarbnik Urzędu Miasta
i Gminy Chorzele – Ewa Monika Werder oraz Dyrektor
Wydziału Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele – Agnieszka
Opalach. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie od razu
rozpoczęto prace nad aktualizacją posiadanej dokumentacji
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NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NA MIARĘ XXI WIEKU
przetargowej na nadzór inwestorski i roboty budowlane, zgodną z nowymi przepisami prawa zamówień publicznych
i wytycznymi programowymi. Następnie w 2017 roku przeprowadzono przetargi i wybrano wykonawcę na pełnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, wykonawcę robót budowlanych oraz pomoc techniczną dla projektu.
Oczyszczalnia na miarę XXI wieku
W ramach inwestycji, na terenie miejskiej oczyszczalni
ścieków powstają następujące nowe obiekty technologiczne:
punkt zlewny ścieków, sito ze zbiornikiem uśredniającym,
budynek technologiczny, komora WKF, zbiornik osadu,
zadaszony plac składowania osadu, biofiltr, pochodnia biogazowa, odsiarczalnia biogazu, stacja sprężania gazu. Budowa
nowych obiektów oczyszczalni wchodzi w finałową fazę
przedsięwzięcia. Modernizacją objęte są także istniejące
obiekty oczyszczalni tj. m.in. budynek dmuchaw, wielofunkcyjne reaktory biologiczne, przepompownia ścieków surowych, budynek socjalny, budynek stacji transformacyjnej.
Możemy być więc spokojni o czystość rzeki Orzyc i ekologię na obszarze gminy
Realizacja tej bardzo skomplikowanej i strategicznej dla Gminy Chorzele i jej mieszkańców inwestycji, zabezpiecza ochronę środowiska i ekologię na całym jej terenie. Przedsięwzięcie w zasadniczy sposób poprawi stan środowiska naturalnego
w regionie oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do
wód powierzchniowych i gleby. Oczyszczalnia już wykazuje efekt ekologiczny, a odprowadzane ścieki spełniają normy
ochrony środowiska. Możemy być więc spokojni o czystość rzeki Orzyc i ekologię na obszarze gminy.
Nowe technologie, oszczędności oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i firm
Dzięki nowym technologiom uzyskane będą również oszczędności energii elektrycznej. Niebagatelne znaczenie inwestycja
ma również dla istniejących i przyszłych zakładów pracy. Nowa oczyszczalnia da poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom
i przyczyni się do intensyfikacji działalności podmiotów gospodarczych na terenie gminy, istniejących zakładów
pracy, w tym mleczarskim. Dzięki znacząco zwiększonej przepustowości i nowym technologiom stwarza też możliwości
bezpiecznego rozwoju gminy i lokalizacji nowych firm.
Ponadto realizacja przedsięwzięcia zapewni:
• poprawę stanu sanitarnego i estetyki obszaru gminy Chorzele;
• podstawową infrastrukturę techniczną umożliwiającą skanalizowanie planowanych obszarów gminy, a tym samym
ograniczenie ilości ścieków trafiających w sposób niekontrolowany bezpośrednio do wód i gleby;
• zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej rozpatrywanego obszaru z innymi regionami województwa i kraju;
• wzrost atrakcyjności osiedleńczej gminy oraz pobudzenie rozwoju gospodarczego;
• uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie aglomeracji Chorzele;
• zapewni spełnienie regulacji dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania ścieków i zagospodarowania osadów, w tym zwłaszcza osiągnięcia jakości oczyszczanych ścieków;
• zniweluje niedobory jakościowe i ilościowe systemu ściekowego aglomeracji Chorzele;
• przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo terenów gminy oraz zwiększy jej perspektywy rozwojowe.
Największa inwestycja w regionie planowana jest do
oddania na koniec 2020 roku
Władze Miasta i Gminy Chorzele przykładają ogromną
wagę i dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie
się rozwijała, przy czym była jednocześnie miejscem
atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym również korzystne warunki środowiskowe. Według założeń
projektu zakończenie wszystkich prac, związanych z najważniejszą i największą w regionie inwestycją w zakresie
ochrony środowiska, przewidziane jest na koniec 2020 roku.

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach” realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ E-KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2020
autor: Referat Promocji

Aż 50 pięknych E-Kartek Wielkanocnych naszych dzieciaków w Konkursie Plastycznym
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele!
Tyle pięknych prac dzieciaków z terenu Miasta i Gminy Chorzele otrzymaliśmy w konkursie Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej na najpiękniejszą E-Kartkę Wielkanocną 2020! Wszystkie prace zostały
rozesłane, jako e-kartki Świąteczne z życzeniami od burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Jesteśmy pewni, że wszyscy
razem wzięliśmy udział w wyjątkowej inicjatywie. Wierzymy, że instytucje i osoby, które otrzymały Wasze piękne
kartki, jako Świąteczne Życzenia, również poczuły się w tym trudnym czasie wyjątkowo i były pod wielkim
wrażeniem Waszych talentów, zaangażowania, pomysłowości oraz kunsztu plastycznego.
Do udziału w Konkursie zaprosiliśmy żłobkowiczów, przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu
Miasta i Gminy Chorzele. Jesteśmy bardzo zbudowani Waszym odzewem, zaangażowaniem i wkładem pracy.
Dziękujemy również Rodzicom, za ich wsparcie i pomoc. Wszystkie Wasze prace są wspaniałe i niepowtarzalne.
Wszystkie prace zamieszczamy na naszym profilu FB i stronie Urzędu. Jesteśmy z Was dumni i Wy możecie być
dumni z siebie. Ta niespotykana inicjatywa, która dzięki Wam się udała, niesie w tych trudnych dla nas wszystkich
momentach uśmiech na wielu twarzach i nadzieję na lepsze jutro.
W poszczególnych kategoriach wpłynęło: Kategoria żłobek, przedszkole - 17 prac, kl. I - IV - 22 prace, kl. V-VIII 11 prac. Wybór był bardzo trudny, bo wszystkie prace są wspaniałe. Choć chcielibyśmy przyznać 50 pierwszych
miejsc, bo wszystkie Wasze e-kartki na to zasługują, to jednak zgodnie z Regulaminem konkursu, po długich konsultacjach wyłoniliśmy po 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii. Pozostałe prace zyskały miano wyróżnień. Każda
praca została doceniona. Pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii zgodnie z Regulaminem otrzymały gry planszowe,
torby ekologiczne, gminne gadżety i dyplomy, a wszystkie pozostałe prace miano wyróżnienia, dyplomy, ekotorby
i książeczki o tematyce związanej z ekologią.
Kategoria: Przedszkola, Żłobek, Klub Dziecięcy:
1. Olaf Orzoł, 7 lat Oddział Przedszkolny SP w Krukowie
2. Alan Dąbkowski, 4 lata Żłobek Miejski w Chorzelach
3. Kornelia Paszkowska, 4 lata, Przedszkole „Calineczka” w Chorzelach
Kategoria: klasy I - IV:
1. Amelia Dygnos, 11 lat kl. IV PSP w Duczyminie
2. Zuzanna Sedlak, 10 lat kl. IV PSP w Duczyminie
3. Kacper Białczak, 7 lat, kl. I PSP nr 2 w Chorzelach
Kategoria kasy V - VIII:
1. Paulina Przybyłkowska, 13 lat kl. VII PSP w Duczyminie
2. Laura Sendrowska, 11 lat kl. V PSP nr 2 w Chorzelach
3. Karolina Królicka, 12 lat PSP nr 1 w Chorzelach
Wyróżnienia:
Alicja Łapińska, Alicja Zalewska, Amelia Garbarczyk, Amelia Rykowska, Antoni Królicki, Bartosz Antosiak, Igor
Szlaga, Jakub Lesiński, Jakub Łada, Kinga Markowska, Kuba Krajewski, Lena Grabowska, Malwina Stefańska,
Natalia Szlaga, Patrycja Karaszewska, Szymon Częścik, Tomek Lesiński, Wojciech Mikołajski, Adrian Mikołajski,
Aleksandra Dunajska, Emilia Szlaga, Joanna Grabowska, Kacper Szlaga, Paweł Niski, Zuzanna Niksińska,
Tomaszewska Zofia, Tymoteusz Garbarczyk, Zuzanna Łada, Paweł Kraska, Agata Markowska, Anna Kraska, Igor
Grabowski, Julia Godlewska, Kacper Figurski, Kacper Zadrożny, Liwia Kostrzewa, Maja Rosa, Natalia Sylwestrzak,
Nataniel Garbarczyk.

SERDECZNIE GRATULUJEMY
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM!
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CIEKAWE WYDARZENIA
autor: I. O.

DZIEŃ ZIEMI 2020!
MUSIMY ZROZUMIEĆ, ŻE KAŻDY Z NAS MA REALNY
WPŁYW NA KONDYCJĘ NASZEJ PLANETY,
TO NASZ WSPÓLNY DOM!
22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. W tym dniu
szczególnie uświadamiamy sobie i zauważamy problemy, z jakimi boryka się nasza planeta. Celem święta
Dnia Ziemi jest przede wszystkim uwidocznienie kwestii
związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem,
wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu
częściach świata. Tego dnia promuje się również
działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i zachęca do edukacji o szkodliwym wpływie
odpadów z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne.
W Gminie Chorzele już od wielu lat z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej prowadzone są działania
proekologiczne, mające na celu ograniczenie dewastacji środowiska naturalnego oraz wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Są to m.in. zakup sensorów
monitorujących jakość powietrza w Gminie Chorzele, rekultywacja wysypiska śmieci, rozbudowa miejskiej
oczyszczalni ścieków, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacja instalacji
oświetleniowej, gazyfikacja gminy i wiele innych.
Najnowszym projektem zainicjowanym przez burmistrz Beatę Szczepankowską, jest ekologiczny program
„W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy Eko”. Program skierowany jest do wszystkich
mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, w tym przedsiębiorców, rolników, dzieci i młodzieży. Program powstał
w celu zintensyfikowania naszych wspólnych działań promujących na terenie Gminy Chorzele ekologię, ochronę
środowiska naszej małej Ojczyzny i dbałość o planetę.
W ramach programu realizujemy m.in. akcję rozdawania naszym mieszkańcom eko toreb w celu walki z plastikiem.
To tylko jedna z nielicznych akcji, którą prowadzimy w ramach naszego projektu. Niestety z powodu epidemii
koronawirusa, chwilowo wszelkie większe inicjatywy muszą zostać ograniczone lub przełożone w czasie.
Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za naszą planetę nie tylko w Dzień Ziemi. Można to robić na co dzień,
poprzez m.in. ponowne wykorzystywanie i recykling opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, wymianę
starych urządzeń i żarówek na energooszczędne, rezygnowanie lub ograniczanie korzystania z plastikowych
opakowań, oszczędzanie wody, oszczędzanie energii elektrycznej. Wyłączajmy nieużywane urządzenia z prądu,
wyciągajmy z gniazdka wtyczkę nieużywanej ładowarki, itp., kiedy tylko możliwe wybierajmy rower lub spacer
zamiast samochodu, na zakupy zabierajmy torbę wielokrotnego użytku, niedziałający sprzęt elektroniczny i wielkogabarytowe odpady utylizujmy w miejscach do tego przeznaczonych, itd.
MUSIMY ZROZUMIEĆ, ŻE KAŻDY Z NAS MA REALNY WPŁYW NA KONDYCJĘ NASZEJ PLANETY,
TO NASZ WSPÓLNY DOM! Musimy działać wszyscy! Musimy działać razem!

„MAMO - TATO, ZRÓBMY TO RAZEM” - CZYLI KONKURS EKOLOGICZNY
W CHORZELSKIM PRZEDSZKOLU
autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Z okazji Dnia Ziemi w naszym przedszkolu został ogłoszony konkurs ekologiczny "Mamo - Tato zróbmy to razem".
Dzieciaki z pomocą rodziców wykonali wspaniałe zabawki z materiałów wtórnych. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za zaangażowanie! Jesteście cudowni! Przedstawiamy zwycięzców, którym z całego serca gratulujemy!
I miejsce: Blanka Czyżewska, Maria Burnos, Kalina Sobolewska
II miejsce: Stanisław Krupiński, Krystian Królicki, Bruno Kołakowski

III miejsce: Mateusz Osowski, Szymon Krupiński, Mają Prusarczyk, Milena Krupińska
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KONKURS EKOLOGICZNY W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
źródło: https://www.facebook.com/pg/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-w-Chorzelach-104724817565884/posts/?ref=page_internal
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INFORMACJE GMINNE
autor: Referat Promocji

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZELACH DOSTARCZYŁ
234 RODZINOM 10 TON ŻYWNOŚCI. POMOGLI ŻOŁNIERZE WOT.
10 ton produktów z Banku Żywności w Ciechanowie trafiło dzięki naszemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Chorzelach i pomocy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do 234 rodzin (800 osób) z terenu Miasta
i Gminy Chorzele, znajdujących się w opiece chorzelskiego OPS.

Od poniedziałku, 20 kwietnia do
środy 22 kwietnia trwała sprawnie
przeprowadzona
przez
dyrektor
Bognę Rasińską wraz ze współpracownikami oraz żołnierzami WOT,
akcja dostarczenia żywności naszym
mieszkańcom. Cała logistyka przekazywania żywności musiała zostać
przygotowana w szczególny sposób,
w związku z epidemią koronawirusa
i ograniczeniami przemieszczania się
dla mieszkańców – informuje
burmistrz Beata Szczepankowska.
W poniedziałek, 20 kwietnia, żołnierze WOT odebrali dwoma samochodami 10 ton żywności dla mieszkańców
Miasta i Gminy Chorzele z Banku Żywności w Ciechanowie i przewieźli oraz rozładowali ją w Remizie OSP
w Rembielinie.
Tego samego dnia, pracownicy Ośrodka z żołnierzami WOT, którzy są
oddelegowani do dyspozycji KP w Chorzelach, przygotowali paczki dla
każdej rodziny objętej pomocą OPS. 21 i 22 kwietnia, czyli we wtorek
i środę, żołnierze WOT dostarczali paczki żywnościowe do konkretnych
miejscowości i rodzin.
- Teren podzieliliśmy na 7 rejonów, żeby łatwiej było dojechać i sprawnie oraz bezpiecznie przekazać żywność naszym podopiecznym. Wszyscy
zostali powiadomieni telefonicznie o godzinie i miejscu odbioru. Cała
akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję żołnierzom WOT i pracownikom Ośrodka za sprawne zrealizowanie akcji – powiedziała dyrektor
Bogna Rasińska.

SUPER AKCJA OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W CHORZELACH
autor: OUK Chorzele

W związki z trwającą epidemią koronawirusa Ośrodek
Upowszechniania Kultury w Chorzelach musiał częściowo
zawiesić swoją działalność.
Nie zastanawiając się długo pracownicy kierowanego przez
Janusza Nidzgorskiego OUK, postanowili wykorzystać ten trudny
czas na pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki temu, że Ośrodek
posiada drukarkę 3D, pracownicy Adam Szydlik, Agata
Nidzgorska i Zbigniew Borowski ruszyli z produkcją przyłbic dla
szpitali. Jak wiemy w zaistniałej sytuacji braki są ogromne.
Produkcja ruszyła 30 marca. Zaangażowanie ze strony pracowników było ogromne! Do akcji włączyli się również mieszkańcy
naszej gminy użyczając swojego sprzętu oraz zaopatrując OUK
w folię pet. Dzięki pomocy Gminnej Biblioteki w Krzynowłodze
Małej i współpracy miedzy Lokalnymi Centrami Kompetencji,
OUK mógł ruszyć z drukiem przyłbic na dwóch drukarkach 3D.
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Od 30 marca 2020 r. OUK w Chorzelach wraz z pomocą Huberta Biedka oraz #PrzyłbiceDlaMedyka Olsztyn,
Przasnysz, Szczytno, Warszawa wyprodukował 381 sztuk przyłbic ochronnych, które trafiły m.in. do:
20 sztuk - Mazowiecki szpital Specjalistyczny w Ostrołęce - Oddział Urologiczny
20 sztuk - Mazowiecki szpital Specjalistyczny w Ostrołęce - Oddział Kardiologii Interwencyjnej
5 sztuk - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przasnyszu
20 sztuk - Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie
20 sztuk - Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
10 sztuk - NSZO Medeusz -Tadeusz Żechowicz
10 sztuk - Centrum Medyczne Eskalup
5 sztuk - Klubik w Chorzelach
6 sztuk - Famili Dent
52 sztuki - OSP z terenu Gminy Chorzele
6 sztuk - OSP Jednorożec
5 sztuk - Spółdzielnia Mleczarska Mazowsze
10 sztuk - UMiG Chorzele
4 sztuki - Biblioteka Krzynowłoga Mała
6 sztuk - UMiG Krzynowłoga Mała
7 sztuk - OUK Chorzele

MAMY WSPANIAŁĄ MŁODZIEŻ. JESTEŚMY Z WAS DUMNI!

autor: Referat Promocji

18 maja, na zaproszenie burmistrz Beaty
Szczepankowskiej odwiedzili nas młodzi,
wspaniali ludzie z terenu Miasta i Gminy
Chorzele – którzy nie pozostając obojętni na
problem zaśmiecania środowiska podjęli akcję
sprzątania okolicznego lasu.
Oliwia Wojciechowska oraz Konrad Banul, którzy
zainicjowali akcję, wraz ze znajomymi: Tobiaszem
Wojciechowskim, Antonim Tadrą, Arkadiuszem
Pelakiem i Jakubem Tuszyńskim w dniu 9 maja,
sprzątając leśną drogę i przynależący do niej
fragment lasu, zebrali łącznie aż 23 worki śmieci.
W imieniu Pani burmistrz, z młodzieżą spotkał się
Sławomir Czaplicki – Kierownik Referatu Promocji. Podziękował za wspaniały przykład, pogratulował odpowiedzialnej postawy i życzył wszystkiego najlepszego. Młodzi ludzie otrzymali specjalne podziękowania burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej oraz upominki, w tym ekologiczne gadżety – doskonale
wpisujące się w realizowany przez Urząd Miasta i Gminy
program „W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona
środowiska – Jesteśmy Eko”.
Jesteśmy pełni podziwu szlachetnej i bezinteresownej
postawy młodych ludzi, którzy swoim przykładem pokazują,
że każdy z nas ma realny wpływ na to, jak będzie wyglądać
przyroda w miejscu, w którym żyjemy. Mamy nadzieję,
że ta wspaniała inicjatywa przyczyni się do wzrostu
świadomości ekologicznej wszystkich, którzy o niej usłyszeli.
Jeszcze raz wielkie brawa i słowa szacunku!
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Nasi mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, w telefonach lub
komputerach, z każdego miejsca, bez konieczności wyszukiwania i przemieszczania się, sprawdzić gdzie wyrzucić
odpady, jakie są terminy odbioru odpadów komunalnych
oraz do kiedy jest płatność.
Aplikacja dostarcza również wszelkich niezbędnych informacji
potrzebnych do prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów,
min. dzięki zakładce gdzie wyrzucić, jak również przypomina
o nadchodzących terminach płatności za odpady. Koszt
udostępnienia usługi pokryje Gmina.

30 kwietnia, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
zawarł umowę z firmą „WEB SOLUTION” na
udostępnienie usługi o nazwie Eco Harmonogram.
Władze Gminy Chorzele wychodząc naprzeciw
trudnościom jakie występują podczas segregacji nawiązała kontakt z firmą, w celu ułatwienia obowiązkowej
segregacji odpadów komunalnych.
Gmina będzie ponosiła koszty udostępnienia usługi, natomiast aplikacja dla mieszkańców jest bezpłatna i dostępna
na systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone w Google Play, Windows Store oraz App Store.
- Aplikacja skierowana jest do naszych Mieszkańców, którzy za pomocą swojego adresu,
w bardzo prosty i przejrzysty sposób, mogą w każdej chwili i z każdego miejsca
wyszukać terminy odbioru odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości. Eco Harmonogram automatycznie pobierze także nowe harmonogramy, jak również na bieżąco
będzie aktualizować wszelkie zmiany harmonogramu dla Państwa adresu zamieszkania –
informuje burmistrz Beata Szczepankowska.
W trosce o mieszkańców nieużywających smartfonów, wszelkie informacje dostępne
w aplikacji mobilnej będą dostępne również na stronie internetowej Gminy Chorzele,
dzięki dodatkowi Eco Harmonogram.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO POBRANIA I KORZYSTANIA Z APLIKACJI
„ECO HARMONOGRAM”!
Jednocześnie przypominamy, że od 1 maja 2020 r. należy dokonywać wpłat na
wyodrębniony rachunek bankowy dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
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