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W ciągu ostatnich czterech lat na terenie Miasta i Gminy Chorzele zostało zrealizowanych wiele inwestycji,
które podnoszą poziom życia mieszkańców, zwiększają bezpieczeństwo oraz atrakcyjność całej gminy. Tempo
rozwoju jest bardzo szybkie. Zmiany da się zauważyć na każdym kroku – w szkołach, na ulicach oraz w innych
ważnych dla mieszkańców miejscach. Budowa strefy ekonomicznej, przebudowa targowiska, rozbudowa
oczyszczalni ścieków, nowe drogi i chodniki, remonty szkół i świetlic wiejskich – to tylko kilka z kilkudziesięciu
inwestycji wykonanych dzięki staraniom władz samorządowych.

Dbając o poprawę infrastruktury drogowej wybudowano m.in. następujące drogi gminne: Duczymin-Dzierzęga Nadbory, Lipowiec-Brzeski
Kołaki, Poścień Wieś etap I, Rembielin odcinek I, ul. 1 Maja,
ul. Wesołą, drogę wewnętrzną do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zarębach wraz z budową drogi wewnętrznej, placu do zawracania,
drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika. Wyremontowano: ul. Przechodnią, Księżycową, Komosińskiego, Wesołą, dwa odcinki
dróg w Zarębach. W trakcie: ul. Brzozowa, Poścień Wieś etap II,
Raszujka-Olszewka etap I, Zaręby, droga w miejscowości Opaleniec—
złożono wniosek unijny. Na część wyżej wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne.

Wykonaniu bądź zleceniu do wybudowania zostały poddane chodniki
m.in. w takich miejscowościach jak: Krzynowłoga Wielka-chodnik
wraz z odwodnieniem, Zaręby, Rycice, Przysowy, ul. Komosińskiego,
11 Listopada oraz Witosa w Chorzelach. W trakcie budowy są
chodniki: na ul. Ogrodowej oraz Brzozowej. Wykonano lub zlecono
również projekty m.in. na przebudowę ul. Rudej, Cmentarnej,
Spokojnej oraz wykonanie chodników na ul. Nowej oraz w miejscowości Łaz, Pruskołęka, Nowa Wieś k. Duczymina. Na część wyżej
wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne.
W trakcie jest przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację dróg w miejscowościach Opiłki Płoskie, Jedlinka, Duczymin, Bogdany Małe, Binduga oraz Gadomiec Chrzczany - Gadomiec
Miłocięta -Łaz – Dąbrowa – Liwki, Dąbrówka Ostrowska – Bobry, Stara Wieś, Budki.
Kolejną niezwykle istotną inwestycją na terenie Miasta i Gminy Chorzele
jest przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków.
Przedsięwzięcie to podniesie komfort życia lokalnej społeczności oraz
poprawi jakość ścieków oczyszczonych na terenie aglomeracji Chorzele,
a co za tym idzie wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego
w regionie. Na powyższe zadanie pozyskano środki zewnętrzne.
Istotną część środków z budżetu gminy przeznaczono na budowę kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Chorzele, Bagienice, Budki
i Opaleniec. Podłączono także kanalizację do strefy gospodarczej w Chorzelach. Wybudowano kolektor sanitarny na ul. Ignatowskiego, Starej Targowicy/Zuzanny. Przewiduje
się również wybudowanie kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem w Krukowie – SUW Zaręby—mimo ogłaszanego czterokrotnie przetargu na realizację tej inwestycji nie znalazł się żaden wykonawca. Obecnie Burmistrz po raz kolejny
ogłosił przetarg.
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Rozbudowano wodociągi na terenie gminy m. in. w Chorzelach na
ul. Zygmunta I Starego, Kasztanowej, Królowej Jadwigi, Władysława
Łokietka, Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Zuzanny, Polnej, Adama
Mickiewicza, Ignatowskiego oraz Nadrzecznej, a także w miejscowościach
Opaleniec, Przątalina oraz Dąbrówka Ostrowska. Rozbudowano także sieć
wodociągu z Duczymina do miejscowości Żachy łączącą istniejącą sieci
wodociągów SUW Nowa Wieś i Bagienice. W planach przewidywane jest
również wykonanie przyłącze wodociągowe od strefy ekonomicznej do działki
stacji PKP.

Dzięki staraniom burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Miasto i Gmina Chorzele pozyskała
środki zewnętrzne na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach. Obecnie trwają prace nad wykonaniem projektu. Jest to pierwsza
taka inwestycja w powiecie przasnyskim.

Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego przyczyni się do
podniesienia kultury handlu oraz poprawi warunki komunikacji
i organizacji targu. Powstaną nowe wiaty targowe, miejsca postojowe,
miejsca zadaszone, place na pojemniki na odpady, nastąpi rozbudowa
nawierzchni dróg dojazdowych i dojść. Oprócz tego zostanie rozbudowana instalacja oświetleniowa, elektryczna, wodociągowa, kanalizacja
sanitarna oraz zostanie zbudowana instalacja fotowoltaiczna. Dzięki
odnowieniu chorzelskiego targowiska region zyska nowoczesne miejsce
promujące nasze lokalne produkty na skalę ogólnopolską. Na powyższe
zadanie pozyskano środki zewnętrzne.
Przez ostatnie cztery lata udało się wybudować place zabaw m. in.:
w Łazie, Bagienicach, Duczyminie, Zarębach oraz doposażono plac
zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach. Ponadto w trakcie budowy jest
plac zabaw w Krzynowłodze Wielkiej oraz Nowej Wsi k. Duczymina
etap II. Wykonano również projekt na plac zabaw w Budkach oraz
planowana jest budowa placu zabaw w Rembielinie. Na część wyżej
wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne.

Ponadto burmistrz Beata Szczepankowska zleciła budowę kolejnych
przestrzeni aktywności fizycznej - otwartych stref aktywności w miejscowościach Krukowo oraz Raszujka. Przy strefach będą również zlokalizowane
place zabaw. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Termin jej zakończenia to
10.10.2018r. Na powyższe zadanie pozyskano środki zewnętrzne.

Powstanie również pumptrack, czyli innowacyjny plac rowerowy
przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
Termin jej wykonania to 10.10.2018r. Na powyższe zadanie pozyskano
środki zewnętrzne.
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Renowacji został poddany także stadion miejski w Chorzelach. W ramach prac
wykonano nowe podbudowy, wymieniono siedziska na trybunach oraz ułożono
nowe nawierzchnie z kostki betonowej parkingu i ciągu pieszo-jezdnego wraz
z odwodnieniem, a całość została wydzielona nowymi obrzeżami. Oprócz tego
wykonano projekt na nową nawierzchnię bieżni wraz z przygotowaniem miejsca
do zajęć lekkoatletycznych z zadaszeniem widowni. Powstanie również zestaw
treningowy street workout oraz tężnia solankowa wraz z ławeczkami.

Dzięki wspólnym działaniom Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele oraz Starosty
Przasnyskiego udało się doprowadzić do gazyfikacji i elektryfikacji gminy Chorzele.
Te proekologiczne czynności ze strony powiatu i gminy z pewnością przyczynią się do
poprawy jakości powietrza, co wpłynie na zdrowie przyszłych pokoleń.

Na terenie Miasta i Gminy Chorzele działa nowoczesny system mierzący stan powietrza
w czasie rzeczywistym. Punkty pomiarowe znajdują się w dwunastu miejscach na terenie
gminy. Mieszkańcy mogą zatem na bieżąco monitorować stan jakości powietrza poprzez
aplikację Airly. Pozyskano również środki zewnętrzne na kolejne sensory.

Ważnym przedsięwzięciem jest także modernizacja oświetlenia. Obejmuje oraz będzie
obejmowała między innymi następujące miejscowości: Bugzy Płoskie, Czaplice Wielkie,
Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Nowa Wieś, Rembielin,
Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia Bagienice,
Budki, Raszujka, Brzeski Kołaki, Czaplice Furmany, Jedlinka, Annowo, Ścięciel,
Poścień Wieś, Nowa Wieś Zarębska, Stara Wieś, Bugzy Jarki, Dzierzęga Nadbory oraz
Chorzele na ul. K. Wielkiego, Ignatowskiego, Brzozowej, Akacjowej, Grunwaldzkiej,
Szkolnej, Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Jana Sobieskiego, Padlewskiego, Rudej,
Pogodnej, Mieszka I, Karczewskiego, Pl. Kościuszki, Witosa.

Potrzeby poszczególnych szkół są traktowane z należytą uwagą. Tylko
w przeciągu kilku ostatnich lat wyremontowano m.in.: salę gimnastyczną
w PSP w Zarębach, docieplono budynek oraz wykonano kapitalny remont
kolejnego II piętra w PSP w Krzynowłodze Wielkiej, zmodernizowano dach
oraz ułożono kostkę brukową w Duczyminie. Wyremontowano dach, korytarze,
sale lekcyjne oraz łazienki w PSP nr 1 w Chorzelach oraz dach, schody, sale
lekcyjne i łazienki w PSP nr 2 w Chorzelach oraz pokrycie dachowe łączników
między budynkami tych szkół.
Wykonano remont szkoły w Krukowie, w tym m.in.: remont sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz korytarzy.
Odnowiono część sal i korytarz Przedszkola oraz odnowiono pomieszczenia w Żłobku i Klubie Dziecięcym
w Chorzelach. Na część wyżej wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne.
Zakupiono m.in.. tablice interaktywne dla PSP nr 1 oraz PSP nr 2 w Chorzelach, PSP
Poścień Wieś, PSP Krzynowłoga Wielka. Zakupiono również projektory wraz z ekranem
dla PSP Zaręby oraz pracownie komputerowe wraz z oprogramowaniem dla PSP nr 1
i PSP nr 2 w Chorzelach, PSP Krukowo, PSP Zaręby. Zakupiono także meble do nauki dla
PSP nr 1 i PSP nr 2 w Chorzelach, PSP Krukowo, PSP Krzynowłoga Wielka oraz dla
Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Zakupiono także książki do bibliotek
szkolnych w ilości 4430 sztuk dla wszystkich szkół na terenie gminy. Na część wyżej
wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne.
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Pomoc finansowa dla Policji ze strony władz samorządowych trwa od
wielu lat. W tym okresie dofinansowano m.in.: zakup pojazdów
służbowych oznakowanych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
w Przasnyszu oraz zakup pojazdów służbowych typu SUV dla Komisariatu Policji w Chorzelach. Zakupiono nowoczesny alkomat AlcoBlow oraz
alkogogle. W celu usprawnienia pracy policji oraz zwiększenia
bezpieczeństwa rozbudowano monitoring wizyjny o kolejne ulice Grunwaldzką oraz Szkolną.

Burmistrz Beata Szczepankowska docenia również pracę jednostek OSP,
przekazując corocznie ogromnie nakłady finansowanie na ich funkcjonowanie. Należy wymienić m. in.: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego
wraz z wyposażeniem oraz sprzętu dla jednostki OSP Rycice oraz OSP Budki oraz zakup motopompy pływającej MAMUT dla OSP Budki. Ponadto
zakupiono potrzebne sprzęty strażackie dla wszystkich jednostek OSP na
terenie gminy. Zamontowano także system alarmowy najnowszej generacji
w 17 miejscowościach. Na część wyżej wymienionych zadań pozyskano
środki zewnętrzne.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest zbudowanie świetlicy z garażem
dla OSP Zdziwój Stary. Wyremontowano także m.in.: budynek OSP
w Duczyminie, wykonano 2 sztuki bram garażowych dla OSP w Chorzelach,
zmodernizowano dach budynku OSP Pruskołęka, wybudowano garaż dla
OSP Budki oraz wykonano ogrzewanie budynku OSP Rycice. Na część
wyżej wymienionych zadań pozyskano środki zewnętrzne.

Zmodernizowano m.in. świetlicę wiejską w Budkach, Krukowie, Rembielinie,
Nowej Wsi k. Duczymina, wymieniono podłogę w świetlicy w Rycicach,
zmodernizowano dach świetlicy w Rembielinie oraz zakupiono wyposażenie do
świetlicy w Łazie i Budkach. W trakcie jest modernizacja pomieszczeń
świetlicy w Rembielinie. Na część wyżej wymienionych zadań pozyskano środki
zewnętrzne.

Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z Radą Miejską troszczą się także o świątynie sakralne. Stąd też
otrzymane przez proboszczy dofinansowania na remonty kościołów w Duczyminie, Chorzelach oraz
Zarębach. Oprócz powyższych osiągnięć gmina Chorzele jako pierwsza w powiecie przasnyskim podjęła
inicjatywę utworzenia od 2018 roku publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, iż z gminnych
autobusowych przewozów pasażerskich korzystają nie tylko uczniowie szkół, ale także wszyscy mieszkańcy.
Sieć komunikacyjna składa się z 22 linii, z których 2 zostały stworzone specjalnie na życzenie mieszkańców.
To jednak nie koniec rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy. Planowanych jest wiele nowych
i innowacyjnych inwestycji, które stanowią istotny element rozkwitu i rozbudowy całej gminy Chorzele.
Liczne budowy oraz lokalne przedsięwzięcia są podstawą lepszej przyszłości i stabilnej pracy dla
mieszkańców, a tym samym gwarantem ich godności. Dzięki wspólnej pracy i wysiłkowi zarówno władz
samorządowych jak i Rady Miejskiej w Chorzelach udało się osiągnąć wiele. Jest to powód do wspólnej
dumy i satysfakcji.
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W Chorzelach w sieci płynie już gaz!
Nastąpiło uruchomienie dostaw gazu ziemnego na terenie naszej gminy. Gaz został doprowadzony do pierwszych budynków w Chorzelach. Jak podkreśla Polska Spółka Gazownictwa gaz ziemny spala się bez powstawania dymu i sadzy, co odciąża środowisko naturalne i eliminuje działania związane z utrzymaniem czystości.
Jest to więc kolejny krok, o który zabiegały nasze lokalne władze, aby w jeszcze większym stopniu zadbać o
środowisko w naszym regionie.

Przekazanie książek
28 sierpnia burmistrz Beata Szczepankowska przekazała protokolarnie książki do bibliotek szkolnych
w ramach realizacji Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do wszystkich
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele.
Książki otrzymały:
•
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
•
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
•
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej,
•
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie,
•
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach.
•
Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie,
•
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi.

Umowa na targowisko podpisana
7 września została podpisana umowa z wykonawcą
Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym
Marchliński Robert, dotycząca zadania pn. Rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach na ul.
Zarębskiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj na
terenie działki ozn. nr geod. 226.

Piękne stroje kurpiowskie
W czerwcu burmistrz Beata Szczepankowska podpisała
umowę na dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2018”. Przedmiotem dofinansowania były m.in.
stroje kurpiowskie dla sołectwa Krukowo. Na ostatnich
Miejsko – Gminnych Dożynkach w Zdziwóju Starym panie
z Kurpiowskiego Koła Bibliotek w Krukowie dumnie
prezentowały swoje nowe piękne stroje stając się żywą
promocją folkloru kurpiowskiego.
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chorzel na Międzynarodowym Festiwalu w Słonecznym Brzegu
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Chorzelach działa przy Ośrodku Upowszechniania Kultury od kwietnia
2017r pod kierownikiem kapelmistrza Wojciecha Jabłońskiego. Grają w niej dzieci i Młodzież w wieku
od 9 do 18lat. Od kilku miesięcy młodzi muzycy uświetniają uroczystości organizowane przez władze
samorządowe Miasta i Gminy Chorzele oraz Ośrodek Upowszechniania Kultury. Mimo, iż orkiestra
funkcjonuje zaledwie 1,5 roku prezentują naprawdę przyzwoity poziom. W nagrodę za reprezentowanie Miasta i Gminy na wielu uroczystościach gminnych orkiestra wyjechała na XXVI Międzynarodowy
Festiwal Sztuki dla Dzieci i Młodzieży „My – XXI wiek”, który odbył się w dniach 16-23.08.2018r.
w Słonecznym Brzegu w Bułgarii.

W festiwalu wzięło udział ponad 400 dzieci i młodzieży z kilku krajów Europy( m.in. z Bułgarii, Malty,
Portugalii. Polski, Rosji, Kazachstanu, Ukrainy i Gruzji). Nasi młodzi muzycy w konkursie który odbył się
18 sierpnia w bardzo urokliwym położonym na wzgórzu miasteczku Nesebar, które jest jednym
z najstarszych miast Europy (powstało około 3000 lat temu i zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO), wykonali dwa utwory „My Way” i „Tijuana Taxi”. Utwory te bardzo spodobały się
zarówno licznie przybyłej na koncert publiczności jak też i jurorom. Okazało się bowiem, że nasza orkiestra
w kategorii zespołów zajeła I miejsce i jako jedyny zespół wystąpiła w koncercie galowym, który odbył się
w amfiteatrze w miejscowości Swieti Włas. Oprócz koncertów podczas których prezentowała się nasza
orkiestra był czas na wypoczynek. Młodzi muzycy mogli korzystać do woli z kąpieli w bardzo ciepłym
Morzu Czarnym oraz z basenu kąpielowego który znajdował się na terenie hotelu „ Happy Land” i z uroków
miasta Słoneczny Brzeg, nazywanego „Las Vegas” Europy Wschodniej. W nagrodę za zwycięstwo
w konkursie orkiestra otrzymała okazały puchar, dyplom i 15 procentową bonifikatę na udział
w przyszłorocznym festiwalu w Lido Di Jesolo i Wenecji we Włoszech.

Po przyjeździe z konkursu młodzi muzycy, dyrektor OUK oraz kapelmistrz spotkali się z Beatą
Szczepankowską – Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele, by jej podziękować
za wsparcie finansowe i umożliwienie
wzięcia udziału w festiwalu.
Burmistrz podczas spotkania złożyła
gratulacje orkiestrze za osiągnięty
sukces oraz podkreśliła, że dalej
będzie wspierała jej działania oraz
wesprze udział orkiestry w przyszłorocznym festiwalu we Włoszech.
Burmistrz przygotowała także dla
wszystkich słodki poczęstunek.
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W niedzielne południe, 2 września w Zdziwóju Starym na terenie nowo wybudowanej remizy strażackiej,
odbyły się miejsko – gminne dożynki. Jak co roku rolnicy z terenu Miasta i Gminy Chorzele dziękowali za
zebrane plony, natomiast władze samorządowe dziękowały rolnikom za ich ciężką pracę, umiłowanie ziemi
oraz za chleb – symbol wszelkiego dostatku i pomyślności. W obchodach święta plonów oprócz Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele wzięło udział liczne grono zaproszonych gości oraz rolnicy i mieszkańcy z terenu
całej gminy.
Dożynki rozpoczęły się uroczystym przemarszem z placu OSP do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Następnie odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczyli ks. Marek Pszczółkowski – proboszcz parafii
Duczymin oraz ks. Tomasz Opaliński – proboszcz parafii Janowo. Na zakończenie nabożeństwa burmistrz Beata
Szczepankowska podziękowała duchownym za to szczególne spotkanie podczas tegorocznych dożynek oraz za
głoszone Słowo Boże, które otwiera nas na drugiego człowieka, ale przede wszystkim na Boga.

Po wyjątkowej Mszy św. dożynkowy orszak udał się na plac remizy OSP, gdzie wszystkich zebranych przywitali
Starostowie Dożynek – Małgorzata i Andrzej Burnos. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele dokonała
oficjalnego otwarcia dożynek oraz podziękowała rolnikom za ich trud pracy na roli. – Za ten wspaniały dar Waszych
rąk, za owoce Waszej pracy – ciężkiej i mozolnej składam Wam słowa najwyższego uznania. Z waszego trudu
korzystamy my wszyscy. To Wam winni jesteśmy wdzięczność i szacunek. Życzę wszystkim rolnikom aby zawsze
były dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans – mówiła Beata Szczepankowska.

W swoim przemówieniu burmistrz podkreśliła wdzięczność dla rolników, którzy w codziennym trudzie budują
naszą małą ojczyznę zapewniając nam żywność, a tym samym bezpieczeństwo naszej codziennej egzystencji.
Zapewniła również o pomocy i wsparciu na jakie mogą liczyć mieszkańcy naszej gminy.
– Samorząd czyni wszystko, by pomóc naszym rolnikom w budowie potrzebnej infrastruktury. Podjęliśmy już wiele
działań służących naszym mieszkańcom wiosek. Wymienię choćby modernizację i budowę nowych dróg,
przebudowę chodników, budowę placów zabaw, stref aktywności sportowych, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków, kanalizację i wodociągi, modernizację placówek oświatowych, budowę i remonty strażnic
i świetlic wiejskich, stałe wyposażanie w sprzęt bojowy OSP Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Zdziwóju
Starym i Nowym daje ogromną nadzieję na nowe miejsca pracy i impuls rozwoju na tych pięknych terenach.
Słowa uznania za determinację i wytrwałość towarzyszącą pracy rolnika skierował również Starosta Powiatu
Przasnyskiego – Zenon Szczepankowski oraz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Wiesława Krawczyk. Po oficjalnych wystąpieniach odbyło się uroczyste dzielenie chleba dożynkowego.
Święto plonów uświetnił występ Chorzelskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, koncert Chorzelskiej Kapeli Biesiadnej
oraz zespołu „Talizman”, a także występ zespołu „Ale Babki.
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Burmistrz Beata Szczepankowska doceniła również pracę sołtysów, w którą wkładają serce, pasję i zamiłowanie, reprezentując lokalną społeczność. Dyplomy i serdeczne podziękowania otrzymali: Czesława
Dembska z Bindugi, Anna Łada z Bugzów Płoskich, Janina Szlaga z Pruskołęki, Teresa Domżalska ze Zdziwója Nowego, Jarosław Maliński z Kwiatkowa, Artur Dzierzęcki z Niskich Wielkich, Tomasz Płoski ze Starej
Wsi, Andrzej Bogdański z Wasił Zygny, Benedykt Skiba z Jedlinki, Jan Paczyński z Wólki Zdziwójskiej oraz
Józef Sylwestrzak ze Zdziwója Starego.

Wieńce dożynkowe
Ważnym wydarzeniem podczas tegorocznych dożynek był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wieńce dożynkowe mają zazwyczaj kształt korony i koła. Wieniec jest także wyrazem dumy i radości
z zebranych plonów, stąd też dbałość o to by prezentował się okazale, zachwycając kształtem i bogactwem
misternie wykonanych dodatków. Dożynkowe wieńce zgodnie z tradycją mają uosabiać urodzaj i dostatek. W
tym roku wystawione przez sołectwa wieńce swoim wyglądem nawiązywały nie tylko do tradycji ale i do obchodzonego w tym roku jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybór najpiękniejszego wieńca nie był łatwy, gdyż wszystkie prace zasługiwały na podziw i uznanie.

I miejsce:
- Koło Gospodyń Wiejskich
w Zdziwóju Nowym
- Sołectwo: Przysowy

II miejsce:

III miejsce:

- Sołectwo: Krukowo,
- Sołectwo: Łaz
- Sołectwo: Zdziwój Nowy

- Sołectwo: Gadomiec
Chrzczany,
- Sołectwo: Poścień Wieś,
- Sołectwo: Zdziwój Stary

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

11

autor: A.T.

Doceniając trud i pracę jaką rolnicy podejmują każdego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
wręczyła dyplomy i puchary dla Najlepszych Rolników 2018. Wyróżnieni rolnicy to Dorota
i Zbigniew Sylwestrzak, Justyna i Marek Króliccy, Teresa i Bogumił Zdzisław Borkowscy, Ilona
i Andrzej Figurscy, Marzena i Jan Zdunek, Aldona i Krzysztof Kalata, Anna i Józef Sięda oraz
Tomasz Kilian.

Państwo Dorota i Zbigniew Sylwestrzak zam. w Zdziwóju Starym posiadają własne gospodarstwo
rolne o pow. 30 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. około 10 ha. W gospodarstwie tym zasiewają:
4 ha żyta, 3 ha owsa, 1.50 ha jęczmienia oraz prowadzą uprawę 1 ha ziemniaków. Państwo Sylwestrzakowie utrzymują stado 35 szt. bydła, w tym: 20 szt. krów, 10 szt. jałowizny oraz 5 szt. cieląt. W roku
ubiegłym wyprodukowali 150 tys. kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska
„Mazowsze” w Chorzelach. Do pracy w gospodarstwie rolnym wykorzystują 4 ciągniki, w tym:
Belarus 820, MTZ 50, Ursusc C-360 oraz Ursus C-330. Państwo Sylwestrzakowie posiadają także:
kombajn zbożowy „VOLWO”, kombajn ziemniaczany „ANNA” przyczepę samozbierającą
„DEUTZHFARH”, ładowarkę teleskopową, prasę belującą oraz inny podstawowy sprzęt ciągnikowy.

Państwo Justyna i Marek Króliccy zam. w Raszujce posiadają gospodarstwo rolne o pow. 18 ha.
W swym gospodarstwie nie prowadzą żadnych upraw i zasiewów a utrzymują wyłącznie użytki zielone.
Państwo Króliccy posiadają 27 szt. bydła, w tym: 15 szt. krów, 7 szt. jałowizny oraz 5 szt. cieląt.
W roku ubiegłym wyprodukowali 152 tysiące kilogramów mleka, którego odbiorcą była Spółdzielnia
Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach. Do zbioru siana wykorzystują 3 ciągniki: Zetor 5320,
Ferguson oraz mniejszy ciągnik T – 25. Do sprzętu ciągnikowego należy zaliczyć: kosiarkę dyskową,
prasę belującą, owijarkę, wóz asenizacyjny o poj. 6. tyś litrów, rozrzutnik obornika o udźwigu 6 ton
oraz inny podstawowy sprzęt ciągnikowy.

Państwo Teresa i Bogumił Zdzisław Borkowscy zam. w Rembielinie posiadają gospodarstwo rolne
o pow. 25.40 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. 15 ha. W gospodarstwie tym zasiewają: 6 ha kukurydzy, 3 ha owsa oraz 1.7- ha pszenżyta. W swym gospodarstwie Państwo Borkowscy utrzymują 51 szt.
bydła, w tym: 27 krów, 12 szt. jałowizny, 4 opasy oraz 8 szt. cieląt. W roku ubiegłym wyprodukowali
178 tysięcy kilogramów mleka, którego odbiorcą była Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach. Do upraw polowych wykorzystują 3 ciągniki: DEUTZ-FAHR 450, Ursus C-360 oraz Ursus
C-330. Państwo Borkowscy posiadają: kosiarkę dyskową, prasę belującą, owijarkę, przyczepę
samozbierającą, wóz asenizacyjny oraz inny podstawowy sprzęt ciągnikowy.
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Państwo Ilona i Andrzej Figurscy zam. w Wasiłach Zygnach posiadają gospodarstwo rolne o pow.
20 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. 4.20 ha. W gospodarstwie tym zasiewają wyłącznie 4 ha
kukurydzy. Pozostałe grunty stanowią użytki zielone. W swym gospodarstwie utrzymują 50 szt. bydła,
w tym: 27 szt. krów, 10 szt. jałowizny oraz 13 szt. cieląt. W roku ubiegłym wyprodukowali 150 tysięcy
kilogramów mleka, którego odbiorcą była Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach.
Do upraw polowych oraz zbioru zielonki Państwo Figurscy wykorzystują 2 ciągniki: HEWHOLLAND
5022 oraz Ursus C-360. Państwo Figurscy posiadają także: kosiarkę dyskową, prasę belującą Metal
Fach, owijarkę, wóz asenizacyjny, rozrzutnik obornika, przyczepę do transportu beli oraz niezbędny
sprzęt ciągnikowy.

Państwo Aldona i Krzysztof Kalata zam. w Zdziwóju Nowym posiadają gospodarstwo rolne o pow.
18,40 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. 30 ha. W gospodarstwie tym zasiewają: 5 ha żyta, 4 ha
owsa oraz 11 ha kukurydzy. W swym gospodarstwie Państwo Kalata utrzymują 57 szt. bydła, w tym:
34 szt. krów, 7 szt. jałowizny, 15 szt. cieląt, 1 opasa. W roku ubiegłym wyprodukowali 170 tysięcy
kilogramów mleka, którego odbiorcą była Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach.
Do upraw polowych wykorzystują 3 ciągniki: Renault Temis 5861, Farmer 8244, Ursus C-360. Państwo
Kalata posiadają również: kosiarkę dyskową WIKON, prasę belującą KRONE, owijarkę, kombajn
zbożowy CLAAS, rozrzutnik obornika o ładowności 10 ton, agregat uprawowy i inny podstawowy sprzęt
ciągnikowy.

Państwo Marzena i Jan Zdunek zam. w Pościeniu Wsi posiadają gospodarstwo rolne o pow. 21.48 ha.
W gospodarstwie tym zasiewają wyłącznie 2 ha kukurydzy. Pozostałe grunty stanowią użytki zielone.
W swym gospodarstwie utrzymują 30 szt. krów mlecznych oraz 3 szt. jałowizny. W roku ubiegłym
wyprodukowali 150 tysięcy kilogramów mleka, którego odbiorcą była Spółdzielnia Mleczarska
„Mazowsze” w Chorzelach. Do upraw polowych oraz zbioru siano-kiszonki wykorzystują 2 ciągniki:
Deutz Fajr i Zetor 5320. Państwo Zdunek posiadają także: kosiarkę dyskową, prasę belującą, owijarkę,
rozrzutnik obornika o ładowności 6 ton, ładowacz obornika, przyczepa do transportu beli i inny
podstawowy sprzęt ciągnikowy.

Państwo Anna i Józef Sięda zam. w Budkach posiadają gospodarstwo rolne o pow. 28 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. 30 ha. W gospodarstwie tym zasiewają: 8 ha pszenżyta, 2,50 ha kukurydzy.
W swym gospodarstwie utrzymują 44 szt. bydła, w tym: 24 szt. krów, 15 szt. jałowizny, 5 szt. cieląt.
W ubiegłym roku wyprodukowali 160 tysięcy kilogramów mleka, którego odbiorcą była Spółdzielnia
Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach. Do upraw polowych wykorzystują 3 ciągniki: Famtrak 675,
Ursus C-360 i mniejszy ciągnik T-25. Państwo Sięda posiadają również podstawowy sprzęt ciągnikowy,
taki jak: kosiarkę dyskową, prasę belującą, owijarkę do bel, wóz asenizacyjny o pojemności 5 tysięcy
litrów, rozrzutnik obornika o nośności 6 ton.

Pan Tomasz Kilian zam. w Jedlince posiada własne gospodarstwo rolne o pow. 20,30 ha oraz dzierżawi
grunty rolne o pow. 13 ha. W gospodarstwie tym zasiewa: 5 ha żyta, oraz 3 ha owsa. W swym
gospodarstwie Pan Kilian utrzymuje 24 szt. bydła, w tym: 17 szt. krów, 5 szt. jałowizny oraz 2 cielęta.
W ubiegłym roku wyprodukował 70 tysięcy kilogramów mleka, którego odbiorcą jest Spółdzielnia
Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach. Do upraw polowych wykorzystuje 3 ciągniki: Zetor Major 80,
Ursus C-360 oraz Ursus C-330. Pan Kilian posiada również: kosiarkę dyskową, prasę belującą, owijarkę
do beli, przyczepę do transportu beli i inny podstawowy sprzęt ciągnikowy.
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2 września 2018, XXII niedziela zwykła, dożynki

Bogu chodzi o nasze wdzięczne serce
Rudyard Kipling, autor „Księgi dżungli”, w szczytowym momencie swojej kariery zarabiał krocie. Ktoś policzył, że za jedno słowo swojej książki pisarz dostawał 10 szylingów. Pewnego dnia kilku jego
studentów wysłało mu dla żartu 10 szylingów wraz z prośbą „Proszę nam przysłać pańskie najlepsze słowo”. W odpowiedzi Kipling napisał jedno słowo: „Dziękuję!”.
Jakie jest moje najlepsze słowo? Czy też jest to słowo „Dziękuję”?
Za co mam dziękować i komu?
Izraelici byli zachęcania do dziękowania Bogu za Jego doskonałe Prawo i za bliskość Boga, która się w
nim wyrażała (słyszeliśmy o tym w I czytaniu). Za co mamy dziękować? Pisał św. Jakub w swoim liście
(słyszeliśmy to dziś w II czytaniu): „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z
góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności”. Czy dziękuję Bogu za każde
dobro? Zwłaszcza dziękowanie Bogu za Jego Słowo: „Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was
słowo, które ma moc zbawić dusze wasze”. W Ewangelii słyszeliśmy, że mamy dziękować nie tylko słowami, ale z serca. Dzisiejsza Ewangelia to apel o wdzięczność serca.
Mam więc nie zapominać o dziękowaniu Bogu.
Za co?
Powodów znajdzie się sporo. Po Internecie krąży np. taka „lista powodów”:
Jeżeli masz jedzenie w lodówce, ubranie na grzbiecie, dach nad głowa i łóżko do spania...
To jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie
Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu...
To należysz do 8% najbogatszych ludzi na świecie
Jeżeli obudziłeś się rano bardziej zdrowy niż chory...
To masz się lepiej niż milion ludzi którzy nie przeżyją tego tygodnia!
Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności więzienia, tortur i głodu
To jesteś w lepszym położeniu, niż 500 milionów ludzi na świecie
Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci...
To masz więcej szczęścia niż miliard ludzi na tym świecie
Jeśli potrafisz trzymać głowę wysoko z uśmiechem na twarzy i umiesz okazać wdzięczność...
...to jesteś wybrańcem, bo wielu potrafi być wdzięcznym ale niewielu to robi...
Jeżeli możesz trzymać kogoś za rękę, przytulić kogoś, lub chociaż poklepać po ramieniu
...to jesteś szczęściarzem bo możesz przekazać ukojenie

Uczmy się wdzięczności. Ktoś napisał kiedyś: „A jeśli jutro obudziłbyś się tylko z tym, za co dziś
podziękowałeś Bogu?”… Z czym obudziłbym się jutro?
Dostrzegajmy to, co otrzymaliśmy. Nie bądźmy niewdzięcznikami, którzy myślą, że wszystko zawdzięczają sobie. Bo… nawet zdolność takiego myślenia, sama zdolność myślenia, ba – samo istnienie –
już jest darem Bożym.
Dlaczego Bóg chce, żebyśmy dziękowali, żebyśmy byli wdzięczni? Czy chce tego, by móc „poczuć
się lepiej”, podelektować się tym, jaki jest wspaniały, porozpływać się w obłokach kadzidła? Nie! Przecież
On jest doskonały, więc nasza wdzięczność nic Mu nie może dodać. Nasza wdzięczność nic w Nim nie
zmieni, nie zmieni ani Jego doskonałości, ani Jego miłości do nas. Ale On wie, że wdzięczność zmienia
nas. Że zmienia nasze serca. Że pozwala nam spojrzeć na wszystko inaczej, lepiej. I lepiej żyć. Jeśli będziemy potrafili dziękować, to spojrzymy inaczej.
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Ktoś napisał: „Niektórzy narzekają, że Bóg umieścił kolce pośród róż. A może należałoby
Mu podziękować za to, że umieścił róże pośród kolców?”. To jest właśnie ta zmiana myślenia,
która pozwala spojrzeć na życie zupełnie inaczej.
Podziękujmy za:
Męża, który chrapie obok – to znaczy, że jest przy Tobie
Żonę, która wciąż coś Ci gada nad uchem – to znaczy, że masz i żonę, i słuch.
Dziecko, które wciąż o coś pyta – to znaczy, że uważa, że możesz dać mu odpowiedź
na każde pytanie.
Podatki, które płacisz – to znaczy, że masz dochody.
Naczynia, które musisz pozmywać po gościach – to znaczy, że masz przyjaciół.
Ubranie, które stało się za małe – to znaczy, że masz wystarczającą ilość jedzenia.
Swój cień – to znaczy, że wokół jest dużo słońca.
Trawnik, który musisz skosić, okna, które musisz umyć, kran, który musisz naprawić –
to znaczy, że masz dom.
Górę prania – to znaczy, że twoja rodzina ma w co się ubrać.
Szefa, z którym nie możesz się dogadać – to znaczy, że masz pracę.
Zmęczenie pod koniec dnia – znaczy, że możesz jeszcze pracować.
Budzik, który budzi cię o świcie – to znaczy, że wciąż żyjesz.
Pięknie to wyraził Marcin Styczeń w piosence „Dziękuję i tak”. Niech jej przesłanie budzi dziś
wdzięczność naszych serc, niech pomaga nam patrzeć na życie inaczej, lepiej:
Za to, co było dziękuję.
Na to, co będzie tak
Wziąłem, co mi dałeś.
Wezmę, co mi dasz.
Za zdrowie i za chorobę
Za karę i za nagrodę
Za szczęście i za pech
Za świętość i za grzech
Za ludzi i za samotność
Oczywistość i ulotność
Za niewiedzy dar
Za świadomości czar
(…)
Za dużo i za mało
Za siłę i za słabość
Za prawdę i za pic
Za wszystko i za nic
Za wieczność i codzienność
Za chleb, herbatę, krzesło
Za wino i za krew
Za życie i za śmierć
Za to, co było dziękuję.
Na to, co będzie tak.
Wziąłem, co mi dałeś.
Wezmę, co mi dasz.
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autor: S. Czaplicki

11 września 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie
starostów z całej Polski w dwudziestą rocznicę nadania aktów powołania powiatów. Nasz
starosta Zenon Szczepankowski został uhonorowany w sposób szczególny statuetką Starosty
20-lecia. Na Mazowszu taki tytuł otrzymał jeszcze jeden starosta Stanisław Kubeł z Ostrołęki.

Powiat przasnyski i powiat
ostrołęcki występują najczęściej razem na podium rankingów inwestycyjnych.

W roku 2018 również
powiat przasnyski zajmuje
I miejsce w Polsce,
a powiat ostrołęcki II.
W ubiegłym roku powiat
przasnyski zajął miejsce I,
a ostrołęcki III.

Obaj starostowie, przasnyski i ostrołęcki mają najdłuższy staż na stanowisku starosty. Pracują na rzecz
swoich powiatów od początku ich powstania. Sprawnie zorganizowali urzędy starostw powiatowych
i instytucji zależnych. Powiat przasnyski ma pod swoim nadzorem dodatkowo szpital, policję, straż,
sanepid, inspekcję budowlaną. W Ostrołęce problemy tych służb rozwiązuje marszałek (szpital) lub
prezydent miasta.

Powiat przasnyski w okresie ostatnich lat pod
kierownictwem starosty Zenona Szczepankowskiego
dokonał
największych
postępów
w Polsce.
Dość powiedzieć, że 2 października br. nasz
starosta odbierze już 12 statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego dla najbardziej proinwestycyjnych samorządów w Polsce, a także dyplom
za I miejsce w Polsce w wykorzystaniu
funduszy unijnych per capita (dane GUS i MF).
Jest to osiągnięcie bez precedensu.

SERDECZNIE GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!
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W minioną sobotę 15 września mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość obejrzenia wspaniałej wystawy pn.
"Ocalić od zapomnienia...", poświęconej Wielkim Polakom - Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu
i św. Janowi Pawłowi II - zorganizowanej przez Beatę Szczepankowską Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
oraz Hannę Wilgę Dyrektor PSP nr 2 im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach z okazji 100 - lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Wernisaż podzielony był na dwie wystawy. Pierwsza z nich poświęcona była encyklikom i adhortacjom apostolskim
napisanym przez św. Jana Pawła II. Ojciec Święty pozostawił Kościołowi czternaście encyklik i piętnaście adhortacji
apostolskich, które są najważniejszymi tekstami pontyfikatu. Poruszają one tematy katechezy, rodziny chrześcijańskiej,
życia zakonnego, świeckiego i kapłańskiego, posługi biskupów, nawrócenia i pojednania, a także wielkie tematy
misyjne i dotyczące życia Kościoła na poszczególnych kontynentach. Mieszkańcy mieli możliwość poprzez wystawę
przybliżyć piękne i mądre nauki Jana Pawła II, które są aktualne do dnia dzisiejszego.
Wystawa poświęcona rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu to prawdziwa gratka dla miłośników historii i nie tylko.
To unikatowa wystawa, która zagościła w naszej gminie dzięki uprzejmości rodziny rotmistrza Pileckiego. Przygotowana prezentacja upamiętnia ważne wydarzenia i bohaterskie czyny rotmistrza. Należy również dodać, że Witold
Pilecki zasłużył się także dla Chorzel. W sierpniu 1919 roku pod komendą Jerzego Dąmbrowskiego „Łupaszki”
walczył z bolszewikami pod Płockiem, a następnie pod Mławą, Chorzelami, Druskiennikami, Stołpcami i Kajdanowem. Na spotkaniu sylwetkę rotmistrza przybliżył Krzysztof Milewski Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach
przedstawiając niezwykle ciekawą prezentację multimedialną.
Wystawa była dostępna w budynku PSP nr 2 w Chorzelach do 19 września dzięki czemu uczniowie wszystkich szkół
z terenu gminy mieli możliwość obejrzenia ekspozycji i pogłębienia swojej wiedzy z zakresu historii i religii.

Podczas uroczystości został również rozstrzygnięty konkurs fotograficzny "Barwy Niepodległej". Warunkiem wzięcia
udziału w konkursie było wykonanie fotografii z motywem patriotycznym z wykorzystaniem polskich barw narodowych. Natomiast celem tego konkursu było propagowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży z naszej
gminy oraz upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu zostało zgłoszonych
8 prac konkursowych. Komisja konkursowa ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac postanowiła nagrodzić
wszystkich uczestników konkursu. Burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła wszystkim laureatom bony pieniężne,
dzięki którym dzieci będą mogły dalej rozwijać swoje pasje związane z fotografią.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce ex aequo - Emilia Szlaga i Olga Piórkowska
II miejsce ex aequo - Kinga Borowa, Zuzanna Rykowska
i Dominik Kulasik
III miejsce ex aequo - Kamila Piórkowska, Maciej Piórkowski
i Sebastian Panuś
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Profilaktyka uzależnień—walczymy z nałogiem!

opracowała: B. Fuks — Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Jeśli zauważasz u siebie problem z nadużywaniem alkoholu lub ktoś z twoich bliskich
nadużywa alkoholu zwróć się po pomoc do Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chorzelach!
Przewodnicząca MGKRPA — Grażyna Łachacz, nr telefonu: 29 751-54-71
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii —
Beata Fuks, nr telefonu: 29 751-65-58

Dopalacze
„Dopalacze” – czyli nowe narkotyki – to produkty o zróżnicowanym składzie, zawierające substancje
psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób jak narkotyki. „Dopalacze”
zawierają niezwykle groźne substancje dla zdrowia i życia osoby, która je zażyje. Większość „dopalaczy”
charakteryzuje się tym, że już w niewielkich dawkach działają na mózg człowieka. Dlatego bardzo łatwo
można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
a nawet śmierci. Zdecydowanie nie jest to prawdą, że „dopalacze” są mniej groźne niż narkotyki. Może być
wręcz przeciwnie. „Dopalacze” mogą okazać się szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia, gdyż ich
skład jest nieznany użytkownikowi. Znajdują się w nich nowo wytwarzane substancje toksyczne,
o niezbadanym ryzyku zdrowotnym. W dopalaczach oprócz substancji psychoaktywnych pochodzenia
roślinnego lub syntetycznego, są takie, które można znaleźć w trutce na szczury, w środkach żrących do
przepychania rur, a nawet szkło. W przypadku zatrucia lekarze nie wiedząc, z jakimi związkami maja do
czynienia, mogą okazać się bezsilni lub nie zdążyć z pomocą. W „dopalaczach” znajduje się wiele zanieczyszczeń, które potęgują ich szkodliwość. Używanie tych produktów może doprowadzić do utraty przytomności, trwałego uszkodzenia mózgu i narządów wewnętrznych organizmu (serca, nerek), a nawet zgonu.

Nawet jednorazowe użycie może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a niekiedy nawet do
śmierci. Używanie „dopalaczy” jest tak ryzykowne gdyż ich producenci stosują do ich wytworzenia
niebezpieczne, toksyczne substancje, które mogą na siebie wzajemnie oddziaływać potęgując toksyczny
wpływ na organizm użytkownika.
Pamiętaj: Nigdy nie wiadomo co dokładnie zawiera dany „dopalacz”, nawet pod tą samą nazwą mogą
występować zasadniczo różne substancje chemiczne.
źródło: dopalaczeinfo.pl

Spotkanie informacyjne odnośnie Programów Wspólnoty AA oraz Grup Rodzinnych Al-Anon
autor: B.Fuks

W dniu 21 września odbyło się spotkanie informacyjne mające na celu przybliżenie idei Programów Wspólnoty
AA oraz Grup Rodzinnych Al-Anon. Spotkanie było skierowane do pracowników pomocy społecznej, oświaty,
służb mundurowych, ochrony zdrowia , osób które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z ludźmi
uzależnionymi od alkoholu oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematyką. Na spotkaniu wszyscy
zainteresowani mogli dowiedzieć się co to jest AA, jaki ma cel, jak działa i co oferuje AA osobom uzależnionym
chcącym pokonać uzależnienie. Wystarczy że osoba, która chce przestać pić skontaktuje się ze wspólnotą
telefonicznie lub mailowo i poinformuje o tym, a wówczas otrzyma pomoc. W ciągu 48 godzin zgłosi się do niej
członek wspólnoty AA porozmawia, wyjaśni jak działa wspólnota, pójdzie również z osobą uzależnioną na miting
czyli spotkanie grupy.
W dalszej części spotkania wszyscy wysłuchali świadectw osobistych doświadczeń powrotu do zdrowia
Anonimowych Alkoholików. Na spotkaniu wystąpiły również żony alkoholików, przekazały informacje
o wspólnocie Al-Anon przeznaczonej dla rodzin osób uzależnionych. Panie również dały swoje świadectwo
„Co pomogło mi przeżyć?”. Na koniec spotkania wystąpił terapeuta terapii uzależnień i konsultant w Punkcie
Konsultacyjnym Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach.
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PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego miasta Chorzele
na okres od 01 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

•
•
•

Zagrożenie, miejsce zagrożone, czas jego występowania oraz opis:
Spożywanie alkoholu wbrew przepisom Ustawy, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz
zakłócanie ładu i porządku publicznego, a także spoczynku nocnego.
Chorzele – rejon przyległy do sklepu Alkotrass, ulica bez nazwy, łącząca ulicę Olszewską
z ulicą Żabią.
Czas występowania zagrożenia, to głównie okres weekendów i dni wolnych od pracy –
całodobowo, w pozostałe dni tygodnia głównie w godzinach wieczorowo – nocnych.

Przyczyna problemu: Dokonując identyfikacji powyższego zagrożenia ustaliłem, że jedną
z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest bliskość całodobowego sklepu monopolowego
Alkotrass, który jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Plac Kościuszki, ul. Olszewskiej
i ulicy bez nazwy. Część osób, głównie młodych, która dokona zakupu alkoholu w tym sklepie,
po wyjściu z niego przechodzi tylko kilka metrów, skręca w lewo, w ulicę bez nazwy i tam
spożywa zakupiony alkohol. Uliczka ta jest bardzo wąska, rzadko korzystają z niej zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego, brak jest tam oświetlenia, monitoringu wizyjnego,
a od strony wschodniej jest „zakryta” drzewkami ozdobnymi, rosnącymi na prywatnej posesji.
Zatem można stwierdzić, że jest to wymarzone miejsce dla osób, które chcąc spożyć alkohol
wbrew przepisom Ustawy, uważają, że są „anonimowe” i nie spotka ich żadna konsekwencja.
W rejonie tym, w godzinach nocnych dochodzi również do zakłóceń ładu i porządku publicznego, a także spoczynku nocnego. Gromadzą się tam dzieci i młodzież, osoby będące
„notorycznie” w zainteresowaniu Policji, a także osoby, spożywające alkohol „przy okazji”.
Jeżeli mówimy o dzieciach i młodzieży, to przyczyną ich przebywania w tym miejscu jest brak
nadzoru ze strony rodziców i opiekunów, brak alternatywnych zajęć dla ww. i niska
świadomość konsekwencji naruszania norm prawnych. Z kolei osoby będące w zainteresowaniu Policji i spożywający alkohol „przy okazji”, mają lekceważący stosunek do przestrzegania
przepisów prawa, a także ignorują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych.
Wśród skutków, jakie przynosi to zagrożenie,
można wymienić m.in. narażenie małoletnich
na demoralizację, uzależnienie od alkoholu,
zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie
mienia, a także zakłócanie ładu i porządku
publicznego oraz spoczynku nocnego.

Oczekiwania społeczne: ograniczenie zachowań aspołecznych w tym rejonie i wyeliminowanie,
bądź też zmarginalizowanie wykroczeń takich jak: spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych,
zaśmiecanie miejsc publicznych oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego i spoczynku nocnego
Wyk. P.R.
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Miejsko — Gminne Dożynki w Zdziwóju Starym

