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Inauguracja sportowego roku szkolnego 2020/21 w Gminie Chorzele.



PSZOK rozpoczyna działalność - jakie odpady można oddać i w jakiej ilości?



Jak zweryfikować rachmistrza? - Trwa Powszechny Spis Rolny 2020.
Zmieniamy naszą gminę! Trwają kolejne inwestycje dla mieszkańców.
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GMINA ROZPOCZYNA BUDOWĘ DROGI GADOMIEC CHRZCZANY –
GADOMIEC MIŁOCIĘTA!
Władze Gminy podpisały umowę z wykonawcą kolejnej inwestycji drogowej, o długości ponad 2 km, na którą burmistrz B. Szczepankowska pozyskała ponad 2,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
To kolejne bardzo dobre informacje dla mieszkańców Gminy Chorzele i następny wniosek władz Gminy, który uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ostatnim czasie.
Wniosek Urzędu Miasta i Gminy Chorzele znalazł się wśród 3 innych na liście podstawowej
z naszego terenu, które uzyskały dofinansowanie. Rada Miejska wraz z burmistrzem zabezpieczyła 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. Zaprojektowano także zabezpieczenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu znajdującego się w obrębie pasa drogowego.

GMINA ROZPOCZYNA BUDOWĘ DROGI W OPALEŃCU!
Władze Gminy podpisały umowę z wykonawcą kolejnej inwestycji drogowej, o długości ponad 1,5 km,
na którą burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała prawie 2 mln zł z od marszałka Adama Struzika z programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
Jest to droga łącząca miejscowość Opaleniec oraz drogę krajową z Chorzelami, a także ze Strefą Gospodarczą
i przewidzianą do modernizacji stacją PKP. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2021.
Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości 5,50 m. Nawierzchnia jezdni
bitumiczna. Pobocze obustronne szerokości 0,75 m. Po obu stronach drogi, poza poboczem, zaprojektowano muldę odwadniającą obsianą trawą. Po prawej stronie drogi w odległości ~2,20 m od krawędzi jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową
o szerokości 2,0 m. Do przyległych nieruchomości zaprojektowano zjazdy.
Po przebudowie drogi sposób zagospodarowania terenu zasadniczo nie ulegnie zmianie. Zostanie wykonana miejscowa korekta przebiegu jezdni, poszerzenie na całym odcinku do szerokości 5,50 m, nowa konstrukcja nawierzchni, wyprofilowane
zostaną łuki poziome i pionowe.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz
komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców to kolejna istotna inwestycja dofinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego, na czele którego stoi marszałek Adam Struzik. Gmina Chorzele zdecydowanie odczuwa pozytywny wpływ
polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej
przez pana marszałka, zarząd i sejmik województwa mazowieckiego.
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e-mail sekretariat@chorzele.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,

Sukces uczniów z chorzelskiej SP 2 na
Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych
Biegach Przełajowych
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ul. Stanisława Komosińskiego 1,
06-330 Chorzele (z dopiskiem „Chorzele Nasza Gmina”).
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania, adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Za wypowiedzi publikowane na łamach gazety
„Chorzele Nasza Gmina” redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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PSZOK ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ !
Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2020 roku
rozpoczął działalność Gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach.
PSZOK znajduje się przy ul. Młynarskiej i będzie
czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty
w godzinach od 11:00 do 19:00.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach
znajdą Państwo na 18 i 19 s.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,
Redaktor naczelny: Sławomir Czaplicki
Zespół redakcyjny:
Anita Tańska, Ilona Oleksik, Katarzyna Purzycka
nakład: 1500 szt.
druk: Drukarnia J.J. Maciejewscy
ul. Gdańska 1, Przasnysz

GMINA WSPOMOŻE REMONT DACHU KOŚCIOŁA
W CHORZELACH
Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska
podpisała z Księdzem Stanisławem Dziękiewiczem - Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. Mikołaja w Chorzelach
umowę, na mocy której Gmina
przekaże dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie
robót polegających na częściowej
renowacji poszycia dachowego
XIX wiecznego murowanego
kościoła parafialnego pw. św.
Trójcy w Chorzelach. To dokładnie taka kwota, o jaką wnioskował Ksiądz Proboszcz.
Prace obejmą:
- rozbiórkę zardzewiałej blachy dachowej, wraz z odeskowaniem (od absydy do ok.2/3 powierzchni dachu, z sygnaturką –
łącznie ok. 370 m kw. powierzchni);
- oczyszczenie zdrowych elementów więźby i impregnację wszystkich elementów więźby;
- wykonanie nowego odeskowania więźby;
- pokrycie dachu blachą miedzianą, wraz z pokryciem sygnaturki (łącznie z wieżyczką, która nie była pokryta blachą);
- wykonanie obróbek blacharskich pod rynnami i okapów.
Po raz ostatni tak duży remont świątynia przechodziła w 1930 roku, kiedy uległa spaleniu. Ostatni remont samej elewacji
kościoła został przeprowadzony w 1995 roku. Dach był poddany prowizorycznemu remontowi w latach 50. XX wieku,
jednak w archiwach parafialnych nie zachowała się stosowna dokumentacja i poza wzmiankami nie ma informacji o rozmiarach dokonanego remontu.
Obecnie zniszczenia obejmują zarówno samo poszycie jak
i więźbę dachową. Sosnowe belki są osłabione, w niektórych
miejscach m.in. w styku dachu z murami całkowicie spróchniałe, co z kolei powoduje przenikanie wody do środka, zaciekanie ścian i powstawanie grzyba wewnątrz budowli.
Dwa lata temu parafia rozpoczęła gruntowną modernizację
całego zewnętrza kościoła. Wymieniono okna drewniane
i wykonano obróbki dekarskie wokół dachu. Udało się także
wyremontować elewację wieży kościelnej, na co wsparcie
finansowe przekazała również gmina. W tym momencie
priorytetem jest remont dachu górnego, bez którego niemożliwa jest realizacja dalszych prac.
Dotacja zostanie przekazana ze środków własnych gminy na
konto wnioskodawcy.
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K OLEJNE MIEJSCOWOŚCI G MINY C HORZELE
Z NOWYM OŚWIETLENIEM LEDOWYM .
9 nowych lamp w miejscowościach Bugzy Płoskie i Bugzy Jarki.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz
z Urzędem Miasta zakończyła realizację kolejnej inwestycji służącej
mieszkańcom pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy
Płoskie".
Wartość inwestycji to 20 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł
od marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
2020. Pozostałe 10 tys. zł. Gmina dołożyła ze środków własnych.
W ramach zadania zainstalowano w sumie 9 nowych lamp: 4 lampy oświetlenia
ulicznego LED 60W miejscowości Bugzy Płoskie oraz 5 lamp oświetlenia ulicznego LED 60W w miejscowości Bugzy Jarki.

KOLEJNA MIEJSCOWOŚĆ GMINY CHORZELE
Z NOWYM OŚWIETLENIEM LEDOWYM. NOWA
LINIA, 5 LAMP I 3 SŁUPY W WIERZCHOWIŹNIE.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska
wraz z Urzędem Miasta zakończyła realizację kolejnej inwestycji
służącej mieszkańcom pn. "Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Wierzchowizna".
Wartość inwestycji to 21 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł od marszałka Adama Struzika
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020.
Pozostałe 11 tys. zł. Gmina dołożyła ze środków własnych.
W ramach zadania wybudowana została linia oświetlenia ulicznego
wraz ze stanowiskami słupowymi - 3 słupy oraz 5 lamp oświetlenia
ulicznego LED 60W.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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ZMIENIAMY NASZĄ GMINĘ! TRWA MODERNIZACJA TERENU I STAWU
W DĄBRÓWCE OSTROWSKIEJ
Zakres prac: pogłębianie i odmulanie stawu, wycinka zakrzaczeń, altana oraz ogrodzenie i mini parking.
Szacunkowa wartość inwestycji to około 20 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska
pozyskała na to zadanie 10 tys. zł od marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw 2020. Pozostałe pieniądze Gmina dołożyła ze środków własnych.
Prace wspierają również mieszkańcy, za co bardzo dziękujemy.

100 TYS. ZŁ OD MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA DLA PARAFII W DUCZYMINIE NA
REMONT W KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP!
Bardzo dobra wiadomość dotarła do proboszcza Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie księdza
Marka Pszczółkowskiego oraz burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej.
Staraniami księdza proboszcza Marka Pszczółkowskiego i przy wsparciu burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił z dodatkowej puli, dotacji w wysokości 100 tys. zł dla
Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, na "Renowację tynków wewnętrznych i sufitu trzcinowego
w nawie głównej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Duczyminie".
Tym samym, Kościół w Duczyminie znalazł się wśród sześciu podmiotów w województwie mazowieckim, którym
Sejmik udzielił dodatkowych dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze województwa mazowieckiego.
Gratulujemy księdzu Proboszczowi
Markowi Pszczółkowskiemu i dziękujemy marszałkowi Adamowi
Struzikowi,
przewodniczącemu
Ludwikowi Rakowskiemu i Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.
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D ZIAŁAMY ! G MINA C HORZELE MODERNIZUJE ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
W MIEJSCOWOŚCI P RZYSOWY I ZAKUPI WYPOSAŻENIE .
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z Urzędem Miasta rozpoczęła realizację
kolejnej inwestycji: „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem
wyposażenia w miejscowości Przysowy.”
Szacunkowa wartość zadania to około 25 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska pozyskała na to zadanie 10 tys. zł od
marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw 2020. Pozostałe pieniądze Gmina dołoży ze środków własnych.
W ramach zadania przystosowywane jest jedno z pomieszczeń świetlicy na potrzeby kuchni. Obecnie w pomieszczeniu wykonane są już roboty z branży elektrycznej (zamontowano nowe gniazdka i okablowanie do nich, niezbędne bezpieczniki,
nowe lampy oświetleniowe). Na ukończeniu są roboty z branży hydraulicznej,
podłączenie wody, zamontowana zostanie terma do podgrzewania ciepłej wody i
odprowadzenia do szamba (zbiornika bezodpływowego). Realizowane są także
prace budowlane: równana podłoga i układane płytki, wykonany zostanie także
cokolik, na jednej ze ścian ułożone płytki, pomalowane zostaną ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Zamówione zostały zestawy meblowe.
8 lipca, burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z marszałkiem Adamem
Struzikiem oraz wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem Umowy wartości
50 tys. zł na wsparcie finansowe inwestycji w sołectwach z terenu Gminy Chorzele w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020.
Gmina mogła złożyć maksymalnie 5 wniosków na 5 różnych zadań. Tak też
zrobiła i otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 10 tys. zł na każdy projekt. Co najmniej drugie tyle, czyli nie mniej niż 50 tys. zł dołoży Gmina w ramach udziału własnego. Dzięki temu uda się zrealizować kolejne inwestycje na terenie naszych sołectw o wartości łącznej nie mniejszej niż 100 tys.

ZMIENIAMY NASZĄ GMINĘ! NOWE OGRODZENIE TERENU I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W P OŚCIENIU W SI JUŻ JEST !
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z Urzędem Miasta zrealizowała kolejną
inwestycję służącą mieszkańcom pn. "Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Poścień Wieś".
Wartość inwestycji to 20 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł od
marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. Pozostałe 10 tys. zł. Gmina dołożyła ze środków
własnych.
W ramach zadania zostało wykonane ogrodzenie terenu świetlicy z siatki z podmurówką,
montaż bramy dwu skrzydłowej 4 m, montaż
furtki 1 m oraz inwentaryzacja powykonawcza
inwestycji.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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GMINA WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
DLA DZIECI
28.09. 2020 r. Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała łącznie trzy umowy dotyczące prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach na terenie naszej
gminy. Umowy podpisały: Pani Krystyna Piórkowska
i Pani Jadwiga Zapadka, prowadzące świetlicę socjoterapeutyczną działającą przy Szkole Podstawowej
w Zarębach oraz Pani Alina Morawska prowadząca
świetlicę przy Szkole Podstawowej numer 2 w Chorzelach.
Inicjatywa działania świetlic terapeutycznych skierowana
jest do szerokiego grona dzieci i młodzieży z różnymi formami zaburzeń zachowania. Zajęcia socjoterapeutyczne są
formą pomocy adresowaną do dzieci borykających się
z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi – nad-

pobudliwością, agresją, zahamowaniem, niską samooceną,
nieśmiałością, mających problemy szkolne wynikające
z parcjalnych deficytów bądź zaniedbania środowiska, zagrożonych demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami.
Zadaniem socjoterapii jest wspomaganie dzieci w rozwoju
i pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Celem świetlic
socjoterapeutycznych jest wspieranie rodzin w sprawowaniu

jej podstawowych funkcji, zapewnienie pomocy dzieciom
oraz współpraca z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Ośrodkiem

Pomocy

Społecznej, Sądem i innymi instytucjami działającymi na
rzecz dziecka i rodziny.
Wsparcie świetlic socjoterapeutycznych zostało przyznane
z funduszy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA WRĘCZYŁA STYPENDIA
UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY !
30 września odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
Burmistrza

Miasta

i

Gminy

Chorzele

Beaty

Szczepankowskiej dla uzdolnionej młodzieży ze szkół
z terenu naszej gminy. Stypendium przyznawane jest
z tytułu wysokich wyników w nauce oraz szczególnych
osiągnięć naukowych.
Nagrodzeni uczniowie to:


Magdalena Gąsiorowska – absolwentka PSP im.
Bolesława Chrobrego w Zarębach,



Kinga Małkowska – absolwentka PSP Nr 2 im. Papieża
Jana Pawła II w Chorzelach,



Magdalena Gąsiorowska – absolwentka PSP
im. Bolesława Chrobrego w Zarębach

Konrad Pyszny – absolwent PSP im. Ojca Honoriusza
Kowalczyka w Duczyminie,



Justyna Zapadka – absolwentka PSP w Krukowie,



Patrycja Sędrowska – absolwentka PSP w Pościeniu
Wsi,



Małgorzata Gruszczyńska – absolwentka PSP
w Krzynowłodze Wielkiej,



Antonina Wiśnicka - absolwentka PSP Nr 1 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach.

Kinga Małkowska – absolwentka PSP Nr 2 im. Papieża
Jana Pawła II w Chorzelach

Burmistrz Beata Szczepankowska złożyła wszystkim
stypendystom serdeczne gratulacje oraz słowa uznania.
Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice uzdolnionych
uczniów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!

Konrad Pyszny – absolwent PSP
im. Ojca Honoriusza Kowalczyka
w Duczyminie
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Justyna Zapadka – absolwentka PSP w Krukowie

Małgorzata Gruszczyńska – absolwentka PSP
w Krzynowłodze Wielkiej

Patrycja Sędrowska – absolwentka PSP
w Pościeniu Wsi

Antonina Wiśnicka - absolwentka PSP Nr 1 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

JAK ZWERYFIKOWAĆ RACHMISTRZA?
W związku z obawami mieszkańców przed osobami podszywającymi się pod rachmistrzów informujemy, że każdy rachmistrz pracujący w terenie musi mieć ze sobą oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający poza danymi
personalnymi także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.
W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić podając numer jego identyfikatora:
• na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99
• w aplikacji dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/
• w Gminnym Biurze Spisowym pod nr tel. 29 751 65 47
Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Możliwości udziału w spisie rolnym jest wiele,
a czasu na wypełnienie obowiązku coraz mniej. Ze względu na bezpieczeństwo najlepiej spisać się przez Internet, skorzystać z punktu
spisowego w urzędzie gminy, lub zadzwonić na Infolinię Spisową
i spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.
Z rolnikami, którzy do tej pory nie spisali się samodzielnie może kontaktować się rachmistrz telefonicznie lub w wywiadzie bezpośrednim.
Odmowa udzielania odpowiedzi pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej, na podstawie
których, kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku
statystycznego podlega grzywnie.
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SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
7 października 2020r. na stadionie w Chorzelach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt
i chłopców. Podobnie jak w ubiegłym roku,
organizatorem zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego z SP nr 2 i z ZSP w Chorzelach. Na start zgłosiły się szkoły powiatowe i podstawowe naszego powiatu.
W zawodach wzięło 25 drużyn. Ze względu na
bezpieczeństwo, sztafetę zmniejszono z 10 do
7 zawodników. W kategorii klas VI-V drużyny
dziewcząt i chłopców rywalizowały na dystansie 7x800. W kategorii klas VII-VIII dziewczęta startowały na dystansie 7x800, chłopcy pokonali dystans 7x1000.
Drużyny dziewcząt i chłopców szkół powiatowych również pokonały trasę 7x1000.
Zdecydowane zwycięstwo w tegorocznych zawodach odnieśli uczniowie z SP 2 Chorzele, zajmując I miejsce w kategorii klas VI-V wśród dziewcząt i chłopców i I miejsce wśród dziewcząt klas VIII-VII. II miejsce w kategorii klas
VII-VIII chłopców zajęła drużyna z SP 1 Chorzele. Szkoły powiatowe zakończyły zmagania na etapie powiatowym,
a zwycięzcą została ZSP w Chorzelach.
9.10.2020 r. trzy drużyny z SP 2 Chorzele wystartowały na Mistrzostwach Międzypowiatowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych zorganizowanych przez Zarząd Powiatowy Grodzko - Ziemskiego Szkolnego Związku Sportowego
w Ostrołęce nad Narwią. Zawodnicy po raz kolejny stanęli na
wysokości zadania , dziewczęta i chłopcy z klas VI-V zajęli I
miejsce i zdobyli awans na Mistrzostwa Mazowsza, dziewczęta
z klas VII-VIII zakończyły bieg na miejscu III. To historyczne
zwycięstwa.
Finał Wojewódzki Sztafetowych Biegów Przełajowych planowany jest 19.10.2020r. w Siedlcach. Mamy nadzieję, że sytuacja
epidemiologiczna pozwoli na organizację zawodów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Skład drużyny dziewcząt kl. VI-V: Kopczyńska Alicja,
Krysik Maria, Rapacka Paulina, Sendrowska Laura,
Chrzanowska Natalia, Oliwia Antosiak, Julia Kucka, Iga
Tadra, Karolina Rzeszot – opiekun Michał Zawojek
Skład drużyny dziewcząt kl. VII-VIII: Tłoczkowska
Natalia, Dzilińska Alicja, Grabowska Julia, Zofia Kobylińska,
Piórkowska Weronika, Chmielińska Weronika, Ludwicka
Ilona, Suchowiecka Weronika – opiekun Iwona Rogowska
Skład drużyny chłopców kl. VI-V: Kowalski Adam,
Nysztal Filip, Wojciechowski Błażej, Parciak Jakub, Konrad
Czajkowski, Pyśk Miłosz, Sędrowski Miłosz – opiekun
Andrzej Danelski
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MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE W DUCZYMINIE Z OKAZJI ŚWIĘTA PLONÓW W INTENCJI
ROLNIKÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY Z INICJATYWY BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ
I KSIĘDZA PROBOSZCZA MARKA PSZCZÓŁKOWSKIEGO.
Przemówienie przygotowane przez odbywającą kwarantannę burmistrz Beatę Szczepankowską odczytane przez
wiceburmistrz Katarzynę Brzezicką.
Dostojny Księże Proboszczu, Drodzy Sołtysi i Rolnicy,
Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w imieniu Pani
Burmistrz Beaty Szczepankowskiej, która przebywa obecnie na kwarantannie, w dzisiejszej uroczystej Mszy Świętej
w Intencji naszych Rolników i mieszkańców Gminy - zainicjowanej przez panią burmistrz wspólnie z księdzem
proboszczem Markiem Pszczółkowskim.
Pozwolicie Państwo, że odczytam słowa przemówienia,
które przygotowała i miała dziś z tego miejsca skierować
do Państwa pani burmistrz Beata Szczepankowska.
Szanowni Państwo,
spotykamy się w tym wyjątkowym dniu by wspólnie uczcić
Święto Plonów, święto polskiego Rolnika. Dożynki to najpiękniejsza narodowa tradycja, to ona nas współtworzy, to ona
tworzy naszą Małą Ojczyznę. Tą tradycją żyły przeszłe pokolenia naszych przodków, którzy byli świadomi, że bez chłopskiego
trudu, cierpliwości i uporu nie będzie narodu. Wiemy to również my, zebrani dzisiaj na dziękczynnej Mszy św. za plony
i o Boże błogosławieństwo dla Rolników i ich rodzin.
Ten rok z wielu względów jest inny niż wszystkie poprzednie. Ogłoszenie światowej pandemii koronawirusa wywróciło do
góry nogami wiele dziedzin życia, w tym także rolnictwo. Tradycyjnie na przełomie sierpnia i września mieliśmy świętować
koniec żniw na Dożynkach Gminnych, co z oczywistych przyczyn nie mogło się odbyć. Jednak jesteśmy dzisiaj w tej pięknej
świątyni, by w ten właśnie symboliczny, ale doniosły sposób, przed obliczem Boga, uhonorować trud pracy jaki Rolnicy ponoszą każdego dnia.
Nasza wdzięczność jest wyrazem szacunku do Rolnika i uznania jego wartości pracy na roli, jest również wyrazem naszej
wiary oraz częścią dobrego człowieka, gdyż tam gdzie jest wdzięczność w sercach ludzi jest też miłość do Boga. Celebrowanie dożynek poprzez odprawienie mszy świętej to piękny staropolski zwyczaj, który przypomina nam, że wszelkie plony są
wynikiem współdziałania w zgodzie Stwórcy i człowieka.
Dzisiejsze Święto plonów, tak jak Eucharystia – jest czasem dziękczynienia. Z głębi serca jesteśmy wdzięczni Bogu za łaskę,
błogosławieństwo oraz zbiory, ale dziękujemy również Wam – rolnikom za ciężką i wytrwałą pracę na roli. Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo nasze i naszych rodzin to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Nikt i nic nie zmieni faktu,
że to właśnie Wasza praca – praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkości.
Wyjątkowym symbolem dzisiejszego dnia jest chleb – owoc pracy naszych gospodarzy. Tym bardziej musimy pamiętać i być
wdzięczni naszym rolnikom, którzy pracują bez względu na panujące warunki atmosferyczne, czy sytuacje epidemiologiczną
na świecie. Dzięki temu poświęceniu, nasze rodziny są zaopatrzone w żywność, a naszym dzieciom nie brakuje chleba, który
jest fundamentem życia.
Dzisiaj, ze względu na sytuację epidemiologiczną nie podzielimy się bochnem dożynkowym, nie będziemy również, tak jak co
roku uroczyście świętować zakończenia żniw. Jest to jednak doskonała okazja, aby uświadomić sobie, że nie możemy dzielić
się chlebem tylko przy okazji dożynek. Należy robić to przez całe swoje życie – musimy dzielić się nim, z tymi, którzy tego
potrzebują. Jak mówił św. Brat Albert: „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich
leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Ten symboliczny chleb, każdego
dnia powinien otwierać nam oczy i serca na potrzeby naszych bliźnich.
Dziękuję Wam Drodzy Rolnicy, że swoją postawą, oddaniem i pracowitością wdrażacie tą piękną ideę w życie naszej lokalnej
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społeczności. Dożynki są ważnym świętem dla nas wszystkich, bo przypominają nam, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. Jednak rolnictwo to nie tylko żywność, to nie tylko jeden z głównych filarów gospodarki całego kraju. To także skarbnica cennych wartości społecznych i kulturowych. W tym wyjątkowym
dniu, wszyscy łączymy i utożsamiamy się z myślami Jana Paweł II, który powiedział: „Pragnę oddać hołd miłości rolnika do
ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie
ważne w zmaganiu o przetrwanie. Dzisiaj, w czasach wielkich przemian, nie wolno o tym zapominać. Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach
zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.
Nasza wieś pięknieje, a mieszkańcy chorzelskiej gminy zyskują atrakcyjne miejsca dla realizacji społecznych aktywności.
Samorząd czyni wszystko, by wspierać naszych rolników. Dokładamy wszelkich starań, byście mieli świadomość, że Wasz
komfort pracy jest bliski naszemu sercu. Podjęliśmy wiele działań służących mieszkańcom wiosek. Wymienić należy chociażby
budowę potrzebnej infrastruktury, modernizację i budowę nowych dróg, przebudowę chodników, budowę placów zabaw,
oświetlenia, przystanków, stref aktywności sportowych, kanalizację i wodociągi , modernizacje placówek oświatowych, budowę i remonty strażnic i świetlic wiejskich, usuwanie azbestu i wiele innych. Wspólną pracą, wspólnym wysiłkiem i wspólnymi
staraniami o wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na terenie naszej gminy możemy potwierdzić to, że fundament siły
polskiej wsi będzie trwał z korzyścią dla nas wszystkich. Poprzez działania władz samorządowych pragniemy okazać naszą
wdzięczność za trud i ciężką pracę. Z całą mocą podkreślamy, że jesteście dla nas ważni i cenimy Was jako najwyższe dobro
narodowe.
Szanowni Gospodarze, składamy Wam słowa najwyższego uznania za owoce Waszej pracy, za niezastąpiony dar Waszych
rąk. Jesteśmy Wam winni wdzięczność i szacunek.
Dziękuję, za codzienne ulepszanie i niesienie polskiego plonu dla każdego potrzebującego. Niezwykła prawda kryje się
w słowach Wincentego Witosa – historycznego działacza ruchu ludowego: „W chłopie żyje i odradza się naród, z niego
czerpie swoją siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego
państwa".
Życzę Wam Drodzy Rolnicy oraz wszystkim mieszkańcom gminy, aby nigdy nie zabrakło na naszych stołach tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Bo w tym właśnie chlebie zawarta jest wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
Szanujmy więc go i szanujmy tych, dzięki którym go mamy.
Z głębi serca pragnę złożyć serdeczne podziękowanie dla księdza Marka Pszczółkowskiego, proboszcza parafii Duczymin za
uroczyste koncelebrowaną Mszę świętą dziękczynną za plony i o Boże błogosławieństwo dla Rolników i ich rodzin.
Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, która otwiera nas na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na Boga. To właśnie
takie spotkania przynoszą nam doświadczenie Kościoła – tego który jednoczy, zespala, uczy wybaczać, rozumieć i patrzeć
w przyszłość z nadzieją. Dziękuję wszystkim tu
obecnym za wspólną modlitwę i uświetnienie
swoją obecnością naszego rolniczego święta.
Zebrani w tym Kościele stworzyliśmy piękne
świadectwo żywej wiary.
Szczęść Boże wszystkim rolnikom i mieszkańcom naszej gminy.
Z wyrazami najwyższego szacunku i serdecznymi życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności,

Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

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

13

autor: Gminny Koordynator Sportu - Iwona Rogowska

W DNIU 24.09.2020 R. NA STADIONIE MIEJSKIM W CHORZELACH ODBYŁA SIĘ
INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W GMINIE CHORZELE.
W uroczystości uczestniczył Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Chorzele Rafał Gotowiec, który w imieniu Pani
Burmistrz Beaty Szczepankowskiej pogratulował młodym sportowcom oraz ich opiekunom osiągnięć sportowych
w minionym roku i życzył, by nowy rok przyniósł wszystkim wiele sukcesów sportowych, radości i przede wszystkim dużo zdrowia.
Rywalizację sportową jak co roku rozpoczęto dyscypliną sportu cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem - Indywidualnymi Biegami Przełajowymi. W zmaganiach sportowych wzięły udział 103 zawodniczki i 113 zawodników, reprezentujących
szkoły podstawowe naszej gminy. Rywalizacja przebiegła w pięciu kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta
i chłopcy:

rocznik 2010 (kl. IV) DZ. – 600m. CHŁ. – 600m.

rocznik 2009 (kl. V) DZ. – 800m. CHŁ. – 1000m.

rocznik 2008 (kl. VI) DZ. – 800m. CHŁ. – 1000m.

rocznik 2007 (kl. VII) DZ. – 1000m. CHŁ. – 1500m.

rocznik 2006 (kl. VIII) DZ. – 1000m. CHŁ. – 1500m.

W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną, awans do etapu powiatowego otrzymali uczniowie do VIII miejsca.
Zawodnicy walczyli także o tytuły mistrzowskie, dyplomy, medale i puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele Panią Beatę Szczepankowską.
Zdecydowany sukces odniosły dziewczęta z SP 2 Chorzele, zajmując w czterech kategoriach wiekowych I miejsce i wprowadzając do etapu powiatowego 24 zawodniczki.
Do etapu powiatowego najwięcej zawodników wprowadziła SP 2 Chorzele - 39,
SP Krzynowłoga Wielka – 13, SP 1 Chorzele
-10, SP Zaręby - 9, SP Poścień - 6 i SP
Duczymin - 3.
Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana
Pawła II w Chorzelach , a w szczególności
nauczycielom
wychowania
fizycznegoMichałowi
Zawojek
i
Andrzejowi
Danelskiemu, dziękujemy za pomoc w organizacji zawodów.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom i opiekunom za zaangażowanie i życzymy kolejnych sukcesów.
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MISTRZOWIE I MEDALIŚCI
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

Rocz. 2010

Rocz. 2010

1. Grabowska Maja SP 2 Chorzele

1. Sadłowski Aleksander SP Poścień

2. Tłoczkowska Marta SP 2 Chorzele

2. Błaszczak Maksymilian SP Krzynowłoga Wlk.

3. Antosiak Nikola SP 2 Chorzele
Rocz. 2009

3. Berk Bartosz SP Krzynowłoga
Wlk.

1. Antosiak Roksana SP 2 Chorzele

Rocz. 2009

2. Radomska Wiktoria SP 1 Chorzele

1. Parciak Jakub SP 2 Chorzele

3. Tadra Iga SP 2 Chorzele

2. Brzostek Karol SP Zaręby Kwiatek

Rocz. 2008

3. Michał SP Krzynowłoga Wlk.

1. Sendrowska Laura SP 2 Chorzele

Rocz. 2008

2. Krysik Maria SP 2 Chorzele

1. Grabowski Tomasz SP 1 Chorzele

3. Kopczyńska Alicja SP 2 Chorzele

2. Nysztal Filip SP 2 Chorzele

Rocz. 2007

3. Roman Dawid SP Krzynowłoga
Wlk.

1. Tłoczkowska Natalia SP 2
Chorzele

Rocz. 2007

2. Dzilińska Alicja SP 2 Chorzele

1. Radomski Hubert SP 1 Chorzele

3. Kobylińska Zofia SP 2 Chorzele

2. Niksiński Jakub SP 2 Chorzele

Rocz. 2006

3. Pszczółkowski Hubert SP Poścień

1. Siemiątkowska Agata SP Zaręby

Rocz. 2006

2. Ludwicka Ilona SP 2 Chorzele

1. Grabowski Dominik SP Poścień

3. Grabowska Julia SP 2 Chorzele

2. Gołębiewski Kamil SP Krzynowłoga Wlk.
3. Nyśk Grzegorz SP Zaręby

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
KLASY IV-VI

KLASY VII-VIII

DZIEWCZĘTA

DZIEWCZĘTA

I m - SP 2 Chorzele
II m - SP 1 Chorzele
III m - SP Duczymin
IV m - SP Zaręby
IV m - SP Poścień
V m - SP Duczymin

I m - SP 2 Chorzele
II m - SP Zaręby
III m - SP 1 Chorzele
IV m - SP Duczymin
V m - SP Poścień
V m - SP Krzynowłoga W.

CHŁOPCY

CHŁOPCY

I m - SP Krzynowłoga Wlk.
II m - SP 2 Chorzele
III m - SP 1 Chorzele
IV m - SP Poścień
V m - SP Zaręby
VI m - SP Duczymin

I m - SP 2 Chorzele
II m - SP Krzynowłoga Wlk.
II m - SP Poścień
III m - SP 1 Chorzele
IV m - SP Zaręby
V m - SP Duczymin
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GMINNE MISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ
03.10.2020r. na stadionie miejskim w Chorzelach odbyły się Gminne Mistrzostwa w Mini Piłce Nożnej klas VI
i młodsi oraz w Piłce Nożnej klas VII- VIII w kategorii dziewcząt i chłopców. Do zawodów w obu rocznikach
zgłosiło się piętnaście drużyn. Drużyny reprezentowały szkoły: SP nr 2 Chorzele, SP Chorzele nr 1, SP Krzynowłoga Wielka, SP Duczymin, SP Krukowo i SP Poścień. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Łącznie rozegrano 23 mecze.
W kategorii klas VI i młodsi wśród dziewcząt I miejsce zajęła drużyna SP nr 2 Chorzele, II m SP Poścień. Wśród chłopców
I m zdobyła SP nr 2 Chorzele, II miejsce SP Krzynowłoga Wielka III miejsce SP Poścień i IV miejsce SP Duczymin.
Na etapie powiatowym w tej kategorii wiekowej Gminę Chorzele reprezentować będzie drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzelach (opiekun Michał Zawojek) i ze Szkoły Podstawowej z Pościenia (opiekun Elżbieta Murzyn) oraz
drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzelach (opiekun Andrzej Danelski) i ze Szkoły Podstawowej Krzynowłoga Wielka (opiekun Arkadiusz Stańczak).

WYNIKI KOŃCOWE- KL. VI I MŁODSI
CHŁOPCY
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP KRZYNOWŁOGA WLK.
III m - SP POŚCIEŃ
IV m - SP DUCZYMIN

DZIEWCZTA
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP POŚCIEŃ

W roczniku starszym wśród dziewcząt I miejsce zajęła drużyna SP nr 2 Chorzele, II miejsce drużyna SP Krukowo, III miejsce drużyna SP Krzynowłoga Wielka, IV miejsce drużyna SP Poścień i również IV miejsce SP Duczymin.
I miejsce w kategorii chłopców zdobyła SP nr 2 Chorzele, II miejsce SP Krzynowłoga Wielka, III miejsce SP nr 1 Chorzele,
IV miejsce SP Duczymin.
Na etapie powiatowym Gminę Chorzele reprezentować będą dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzelach (opiekun
Iwona Rogowska) i ze Szkoły Podstawowej w Krukowie (opiekun Bogumiła Stańczak) i chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Chorzelach (opiekun Andrzej Danelski) i ze szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej (opiekun Arkadiusz Stańczak).
WYNIKI KOŃCOWE- KL. VII-VIII
DZIEWCZĘTA
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP KRUKOWO
III m - SP KRZYNOWŁOGA WLK.
IV m - SP POŚCIEŃ
V m - SP DUCZYMIN

CHŁOPCY
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP KRZYNOWŁOGA WLK.
III m - SP NR 1 CHORZELE
IV m - SP DUCZYMIN

Szczególne gratulacje składamy drużynom i ich opiekunom z SP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, które zdobyły
I miejsce we wszystkich rocznikach i kategoriach. Wszystkim zawodnikom i opiekunom życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

SKŁAD ZWYCIĘSKICH DRUŻYN
KLASY IV-VI
Drużyna dziewcząt – Maria Krysik, Alicja Kopczyńska,
Paulina Rapacka, Karolina Rzeszot, Roksana Antosiak,
Alicja Furman , Maja Grabowska, Laura Sędrowska,
Marta Tłoczkowska,
Drużna chłopców – Adam Kowalski, Filip Nysztal, Filip
Linowski, Konrad Czajkowski, Jakub Parciak, Błażej
Wojciechowski.
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KLASY VII-VIII
Drużyna dziewcząt – Olga Piórkowska, Zofia
Kobylińska, Amelia Koczkodon, Kamila Szymańska,
Julia Grabowska, Weronika Piórkowska, Weronika
Chmielińska, Gloria Majewska, Hanna Jurczak.
Drużyna chłopców – Igor Pogorzelski, Jakub Niksiński,
Maciej Sokołowski, Kacper Szlaga, Michał Fuks, Krystian
Kobyliński, Radosław Jagaczewski, Igor Czaplicki.
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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zwanym dalej PSZOK, znajdującym się w Chorzelach przy ul. Młynarskiej.
§2. PSZOK czynny będzie 5 dni w tygodniu tj. od wtorku do soboty w godzinach od 11:00 do 19:00.
§3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Chorzele,
z przeznaczeniem do przetwarzania lub unieszkodliwiania.
§4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach
bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
§5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
§6. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
§7. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
§8. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
§9. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów.
§10. Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK:
 papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
 zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania z drewna (odpady komunalne ulegające biodegradacji),
 bioodpady,
 zużyte baterie i akumulatory,
 zużyte opony,
 odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne,
 popioły, odpady z czyszczenia kominów,
 meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 odpady budowlane i rozbiórkowe,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (sprzęt elektroniczny powinien być kompletny),
 odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, termometry, akumulatory, baterie, farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczal-

niki, odczynniki chemiczne, środki ochrony roślin, tusze, tonery, farby drukarskie, cartridge, oleje i tłuszcze zawierające
substancje niebezpieczne, opakowania po olejach, farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, puszki po farbach,
opakowania po aerozolach, lampy fluorescencyjne, żarówki energooszczędne, urządzenia zawierające freony, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki),
 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek,
 metale.

§11. Obsługujący PSZOK umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym tablicę informacyjną, zawierającą dane identyfikacyjne:
nazwa, adres i nr telefonu, wykaz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych oraz dni i godziny pracy PSZOK.
§12. Obsługujący PSZOK ma obowiązek przyjmowania odpadów, wymienionych w §10, dostarczonych przez właścicieli
nieruchomości po okazaniu dowodu wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§13. Obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia innych niż wymienione w §10 odpadów oraz nie przyjąć odpadów
w przypadku braku dowodu wpłaty.
§14. Limity dotyczące odpadów dostarczanych do PSZOK:


Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w tym gruz) niezawierające azbestu oraz innych
materiałów niebezpiecznych, powstałe w wyniku prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości prac
remontowych w budynku mieszkalnym, niewymagających pozwolenia na budowę mogą być dostarczane w ilości 100 kg
na rok z danej nieruchomości zamieszkałej,

 50 kg mebli i odpadów wielkogabarytowych na rok z danej nieruchomości zamieszkałej,
 4 szt. opon na 1 gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić

wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych.
§15. Do weryfikacji masy będzie użyta waga będąca na wyposażeniu PSZOK.
§16. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych
odpadów, który jest weryfikowany z bazą danych Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
§17. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych wyrażają zgodę na
przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości, z której pochodzą odpady) przez
administratora danych, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
§18. Do PSZOK właściciele nieruchomości dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt.
§19. Na terenie PSZOK zabrania się:
 Poruszania się osób postronnych niezwiązanych z wyładunkiem odpadów,
 Przebywania osób niepełnoletnich oraz zwierząt poza pojazdem,
 Poruszania się po terenie zakładu poza obszarem wyznaczonym na PSZOK
 Wchodzenia do kontenerów, w których deponowane są odpady
 Używania otwartego ognia
 Pozostawiania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych
 Przywożenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych

§20. Pozostawienie odpadów poza godzinami i dniami pracy jest zabronione. W przypadku zaistniałej sytuacji pracownik
PSZOK ma obowiązek wezwać policję.
§21. Każdy zaistniały wypadek na terenie PSZOK należy zgłosić obsłudze PSZOK.
§22. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów z działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych jak również może odmówić nieodpłatnego przyjęcia odpadów selektywnie zebranych, jeżeli ich skład i ilość wskazują
na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych lub nie są odpadami zebranymi selektywnie.
§23. Niniejszy regulamin
w każdym czasie może zostać zmieniony przez Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele.
§24. Niniejszy regulamin
obowiązuje od 01.10.2020 r.

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

19

