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W tym roku uroczystości związane z dniem 11 listopada w naszej gminie miały jeszcze bardziej podniosły
charakter. Od początku roku świętujemy bowiem 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Tak wyjątkowy jubileusz należało więc uczcić w szczególny sposób.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się przemarszem sprzed Urzędu
Miasta i Gminy w Chorzelach do kościoła parafialnego. W uroczystym pochodzie oprócz władz samorządowych, na czele z Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele, udział wzięły również poczty flagowe
oraz sztandarowe, delegacje ze szkół i zakładów pracy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, strażacy, harcerze oraz mieszkańcy gminy. Zanim jednak odbyła się uroczysta Msza św. nastąpiło podniosłe wciągnięcie flagi Polski na maszt, po czym wszyscy zebrani, dokładnie o
godz. 1200 w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”, wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Niepodległościowa Msza św. została odprawiona pod przewodnictwem księdza kanonika Stanisława Dziękiewicza. W trakcie jej trwania zostały wręczone medale oraz listy gratulacyjne dla jubilatów z okazji Złotych
Godów. Pod koniec liturgii głos zabrała burmistrz Beata Szczepankowska podkreślając, jak ważna jest
miłość do Ojczyzny. Na zakończenie nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego Kapsuły Czasu,
zamknięcie jej oraz złożenie pod pamiątkową tablicą.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz z kościoła na ul. Stanisława Komosińskiego, gdzie miało miejsce uroczyste
odsłonięcie pomnika upamiętniającego poległych za Ojczyznę w latach 1919 – 1922, 1939 – 1945 i w latach
powojennych. Rozwiązania symbolicznej wstęgi dokonała delegacja w składzie: Beata Szczepankowska –
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Mirosława Zembrzuska – kombatantka, Tadeusz Brzostek – kombatant,
Ksiądz Dziekan Stanisław Dziękiewicz, Krzysztof Milewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach,
Wanda Jastrzębska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Chorzelach. Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 384/LVI/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika, a ksiądz dziekan udzielił Bożego Błogosławieństwa.

- W święto 100-lecia odzyskania niepodległości gromadzimy się przed tablicą upamiętniającą poległych
mieszkańców ziemi chorzelskiej. Pamiętamy o poległych w latach 1919 -1922. Pamiętamy o tych, którzy
walczyli w latach 1939-1945 i w latach powojennych. Wszyscy oddali życie za Ojczyznę, za Wolność
następnych pokoleń! Cześć Waszej Pamięci! – mówił Krzysztof Milewski.
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Lista pomordowanych bohaterów walk o niepodległość Polski w latach 1919 – 1920 na terenie Gminy
Chorzele. Oto wielcy Polacy, którym oddajemy hołd: Mogiła 3 polskich żołnierzy poległych w 1919 spoczywających na cmentarzu w Zarębach – nazwiska nieznane; zbiorowa mogiła 55 szeregowych 11 PP Brygady Syberyjskiej poległych dnia 22.08.1920 roku w obronie Ojczyzny pod Krzynowłogą Wielką spoczywających na cmentarzu
w Krzynowłodze Wielkiej – nazwiska nieznane; pomnik poległych żołnierzy pod Chorzelami w dn. 22 –
24.08.1920 roku spoczywających na cmentarzu w Chorzelach – część z nich znanych z imienia i nazwiska:
ppor. Mieczysław Karczewski Bryg.Syb., kapr. Stanisław Kołacz 2 syb.p.p., kapr. Franciszek Krzemiński 2
syb.p.p., szer. Edward Cichy 1 syb.p.p., szer. Ignacy Dencer 1 syb.p.p., szer. Wiktor Fiszel 1 syb.p.p., szer. Leon
Gamiński 1 syb.p.p., szer. Ignacy Gierosz 1 syb.p.p., szer Józef Ginalski 1 syb.p.p., szer. Jan Gotowski 1 syb.p.p.,
szer. Aleksander Grabarczyk 2 syb.p.p., szer. Mieczysław Kapka 1 syb.p.p., szer. Franciszek Kędzierski 1 syb.p.p.,
szer Zdzisław A. Klonowski 1 syb.p.p., szer. Bogusław Korzeń 2 syb.p.p., Andrzej Kosecki 2 syb.p.p.,
Jan Łubiński 1 syb.p.p., szer. Wojciech Małecki 1 syb.p.p., szer. Stanisław Paszkowski 1 syb.p.p., szer. Józef
Piątkowski 1 syb.p.p., szer. Jan Pietrasik 1 syb.p.p., szer. sanit. Andrzej Piotrowski 1 syb.p.p., szer. Edward Piurski
1 syb.p.p., szer. Zelman Platt 1 syb.p.p., szer. sztab. Mojżesz Rosenthal Bryg.Syb., szer. Józef Rumianowski 1
syb.p.p., szer. Jan Rutkowski 1 syb.p.p., szer. Filemon Stompke 70 p.p., szer. Jan Węgorek 1 syb.p.p.,szer. Michał
Wieczorek 1 sb.p.p., szer. Edmund Wojtasik 1 syb.p.p., szer. Ignacy Zieliński 1 syb.p.p., szer. Stanisław Żołnowski
1 syb.p.p.
Lista pomordowanych bohaterów walk o niepodległość Polski w latach 1939 – 1945 na terenie Gminy
Chorzele: Ułan Aleksander Kozik, Kapral Dera i 3 żołnierzy 11 Pułku Ułanów spoczywających na cmentarzu
w Duczyminie; ofiary faszyzmu zamordowani w 1931 roku („Siedmiu Strzelców”) - Edward Czaplicki, Czesław
Dańkowski, Jan Ferenc, Mieczysław Kobyliński, Czesław Kosielski, Jan Szczepkowski, Marian Sztukiert;
rozstrzelani przez Niemców w Pomiechówku w 1944 r. spoczywający na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej Jan Bober, Marian Borkowski, Józef Chodacz, Tymoteusz Chodacz, Zygmunt Chodacz, Edmund Czarzasty,
Stanisław Czarzasty, Jan Jabłonowski, Wacław Kiliś, Władysław Kosman, Jan Królicki, Jan Ługowski, Stanisław
Piotrowski, Tomasz Piotrowski, Marian Rapacki, Henryk Rogowski, Wincenty Zalewski; Bohaterzy walk
o niepodległość w okresie powojennym: Witold Ciesielski pseudonim Żbik- żołnierz Armii Krajowej oraz
Zacheusz Nowowiejski – Żołnierz Wyklęty.

Głos zabrała również Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. - W tej szczególnej chwili pragnę złożyć
podziękowania Radzie Miejskiej na czele z Przewodniczącym Krzysztofem Milewskim za przyjęcie Uchwały,
która przyczyniła się do ufundowania obeliska wraz z tablicą pamiątkową, na której wyryto wielkimi literami
nazwiska naszych ojców. Dziękuję Księdzu Dziekanowi za przybycie i uroczyste błogosławieństwo. Dziękuję
Honorowym Gościom, Mieszkańcom, dziękuję Strażakom, Harcerzom, Naszej Młodzieży, Sołtysom,
Urzędnikom, Organizacjom, wszystkim którzy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
współorganizowali i uświetniali przez cały rok 2018 – podkreśliła Beata Szczepankowska.
Następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców oraz zniczy pod pamiątkową tablicą, przy akompaniamencie
Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która odegrała pieśń pt. „My, Pierwsza Brygada”. Kolejną częścią obchodów
był przemarsz na cmentarz oraz złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem Siedmiu Strzelców oraz pod mogiłą
Żołnierzy Brygady Syberyjskiej.
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Dalsza część obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się na hali sportowej.
Z tego też względu burmistrz Beata Szczepankowska zapewniła mieszkańcom transport, dzięki czemu
wszyscy chętni mogli wysłuchać pięknego, patriotycznego koncertu w wykonaniu zespołu wokalno –
instrumentalnego „Reduta” z Ciechanowa. Oprócz tego, zebrani skosztowali tortu niepodległościowego oraz
mieli możliwość umieszczenia swoich wpisów do Wielkiej Księgi Życzeń dla Niepodległej, która będzie
stanowić piękną pamiątkę dla przyszłych pokoleń. W księdze tej mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele
zaakcentowali za co kochają, szanują i cenią naszą Ojczyznę.

W tym niezwykłym dniu nie mogło zabraknąć słów podziękowania i uznania dla tych, którzy o tę wolność
walczyli – dla naszych kombatantów. – W ten wyjątkowy jubileusz, jakim jest 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości, należą się Państwu szczególne słowa uznania i wyrazy bezgranicznego podziwu
za piękną i oddaną służbę Rzeczypospolitej Polskiej – w chwilach wojny, terroru, bezprawia i przemocy.
Dzisiejszy dzień przypomina nam jak wielki wkład w budowaniu nowej Ojczyzny miała społeczność
kombatancka. 11 listopada jest więc nie tylko dniem odzyskania niezależności i samorządności. To również
święto bohaterów narodowych, naszych wielkich Polaków i patriotów - to Państwa święto. Niezależnie
od smutnych, a niekiedy tragicznych doświadczeń, Państwa działaniom nieustannie przyświecał jeden cel –
walka o wolność, niepodległość i sprawiedliwą Polskę. Dziś, po 100 latach życia w suwerennej Ojczyźnie
mogę Państwu z chlubą i zaszczytem przyznać, iż ten cel udało się w pełni osiągnąć. Jestem dumna,
że jesteście Państwo członkiem naszej lokalnej społeczności – mówiła burmistrz Beata Szczepankowska.

Kombatanci—Mirosława Zembrzuska oraz Tadeusz Brzostek odbierają z rąk Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele—Beaty Szczepankowskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach—Krzysztofa
Milewskiego grawerowane podziękowania z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Wyrazy wdzięczności otrzymał również Henryk Tański – prezes Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo, które to wydało publikację z okazji wiekowego jubileuszu zwycięstwa. Kilka słów na temat
książki powiedział Henryk Tański. Prezes Stowarzyszenia podziękował Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele za wsparcie finansowe podczas wydawania tej wyjątkowej pozycji oraz za stałą pomoc
i współpracę. Burmistrz Beata Szczepankowska również podziękowała wszystkim członkom
Stowarzyszenia za ich wytrwałą pracę i zaangażowanie, wręczając specjalnie przygotowany na tą okazję
grawer. - Podczas swojej wieloletniej pracy wykazują się Państwo niesamowitym zmysłem
organizacyjnym i umiejętnością dostrzegania potrzeb lokalnej społeczności. Dziękuję za oddanie
i aktywną postawę, która przyczyniła się do promocji naszego regionu oraz stworzenia bezpiecznej oazy
dla naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że Państwa publikacja wydana z okazji 100 – lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości stanie się dumą i uhonorowaniem Państwa wieloletniej pracy
oraz naszej małej ojczyzny. Podziękowanie otrzymał również ksiądz kanonik Stanisław Dziękiewicz za
pomoc w przygotowaniu tego święta, odprawiane msze święte oraz piękną postawę patriotyczną.

Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia były iluminacje świetlne przedstawiające postać Marszałka Józefa
Piłsudskiego, flagę narodową i elementy symboli niepodległościowych, które wyświetlane były na
budynku Urzędu Miasta oraz na budynku gminnym przy ul. Grunwaldzkiej 44.
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POCZTY: FLAGOWE I SZTANDAROWE ,KSIĘŻE DZIEKANIE, DOSTOJNI JUBILACI,
PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ WRAZ Z RADNYMI,
DOSTOJNI GOŚCIE, DRUHOWIE STRAŻACY, HARCERZE, POLICJANCI, DRODZY
UCZNIOWIE, DYREKTORZY I PRACOWNICY ZAKŁADÓW PRACY MIESZKAŃCY
MIASTA I GMINY CHORZELE.
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystych obchodach
Święta Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie.
Jestem dumna, że jest nas tak wielu patriotów.

„Niewola - jest to formy postawienie
Na miejsce celu - Oto uciśnienie”
C.K. Norwid
11 listopada 2018 r. to dzień niezwykle ważny w historii naszego kraju.
To wiekowy jubileusz, dzień zwycięstwa, dzień radości. Po 123 latach
niebytu, walki, przelanej krwi, cierpienia zmieszanego z nadzieją
zmartwychwstała nasza Ojczyzna- Polska. Wróciła na mapę świata.
Wróciła dzięki determinacji narodu, który w swoim sercu, umyśle nosił
zawsze miłość do kraju. Nikt nie miał takiej mocy, by tę miłość
zniszczyć. To niekwestionowany dowód wielkiego patriotyzmu narodu
polskiego, niespotykany na świecie. Niemożliwe stało się możliwe. Mamy
obowiązek pamiętać, że tę wolność zawdzięczamy wielu bezimiennym
bohaterom oraz tym, których nazwiska brzmią w naszych pieśniach,
widnieją na wielu pomnikach, tablicach i są w naszej historii zapisane
złotymi zgłoskami: marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego
Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego. Mimo wielu
różnic między nimi, łączył ich wspólny cel – wolna Polska. Dla jej dobra działali razem, bo miłość do
ojczyzny była ważniejsza niż egoistyczne plany. Rozumieli, że każdy spór musi iść w kierunku płaszczyzny
porozumienia. Rozumieli, że wewnętrzne waśnie i podziały doprowadzą znowu do osłabienia kraju,
a w konsekwencji do utraty wolności, która nie jest dana raz na zawsze. Jej brak to brak godności, to
poniżenie, to często nieludzkie cierpienie, a nawet niesłuszna śmierć.
Rodzi się więc pytanie czego dzisiaj oczekuje od nas matka historia, żebyśmy się jak najlepiej zapisali w jej
dziejach ? Czy w pełni rozumiemy na czym polega ta wolność krwią zdobyta?
W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości cieszymy się i korzystamy z niepodległości Kraju.
Dzisiaj żaden z naszych sąsiadów nie dąży do rozbiorów Polski, nie narzuca nam języka rosyjskiego,
niemieckiego, nie zabiera naszych synów do swoich armii, nie blokuje kształcenia młodzieży.
A jednak coś nie tak jest z naszą wolnością. Coś w naszym narodzie tkwi, co nie pozwala nam się poczuć do
końca wolnymi. Czujemy się ciągle obserwowani, cenzurowani, oceniani, a to za zbyt rzadkie śpiewanie
hymnu, a to za nie wywieszenie flagi, a to za zbyt słabą manifestację miłości do kraju.
Natomiast w patriotyzmie nie chodzi tylko o wspominanie i celebrowanie historii, lecz ustalenie przyczyn
zachowania człowieka, które doprowadzają do tragedii narodu, aby w przyszłości uniknąć tych błędów.
Niełatwe jest ich ustalenie. Wydaje się, że jednym z głównych powodów jest stawianie ideologii ponad
człowiekiem i widzenia tłumu zamiast poszczególnych osób.
Wspominając te wydarzenia sprzed lat powinniśmy zadać sobie pytanie, jakie jest w nim nasze uczestnictwo
dzisiaj i tutaj? Każdy z nas powinien tę wolność spróbować odnieść do siebie. Zastanowić się czy
rzeczywiście jestem prawdziwie wolnym człowiekiem czy nie uciekam od niej. „Jest wiele form ucieczek od
wolności. Jedną z najpopularniejszych z nich jest ucieczka w niewinność. Poczucie, że jestem niewinny bo
nic ode mnie nie zależy.” Jest to poczucie wyniesione z czasów przed ’89 rokiem kiedy mówiono do nas,
że wolność polega na zrozumieniu „konieczności, że tak być musi” ,że ta konieczność nas zwalnia
z działania, jesteśmy zbyt mało znaczący aby decydować. Rozumieliśmy, że jest to nieprawda, jednak była
to bardzo wygodna nieprawda, bo zwalniała nas z poczucia odpowiedzialności. A tak naprawdę mamy
obowiązek docierać do prawdy, bo tylko ona może być drogowskazem na drodze życia.
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Jednak człowiek wolny zawsze jest większy od jakichkolwiek zewnętrznych uwarunkowań, jest
większy od najtrudniejszych, okoliczności i pozostaje w zgodzie ze swoim sumieniem, swoimi
przekonaniami i wartościami, pozostaje nieprzekupny, bezkompromisowy i zdolny do dawania.
„Wiara w wolność to wiara w człowieka, który jest większy niż wszystkie warunki, które go
otaczają. Człowiekowi większemu od warunków w jakich się znajduje nikt, poza nim samym, nie
jest w stanie odebrać wolności”. Nie kieruje się lękiem, strachem, lecz stoi na straży dobra drugiego
człowieka, na straży wolności kraju. Potrafi być odważny, wdzięczny. Podstępność, dwulicowość,
obłuda, kłamstwo są mu obce i nie do przyjęcia w życiu codziennym. Nie usprawiedliwia własnego
działania trudnymi okolicznościami, lecz pozostaje zawsze dobrym człowiekiem.
Drugi moment przeżywania wolności dotyczy naszych relacji z innymi ludźmi. Miarą świętowania
wyzwolenia jest nie tylko własne świętowanie wolności, ale także to, że chce się tym
doświadczeniem dzielić z innymi jeden i drugi nigdy jeden przeciw drugiemu.
Jeżeli jesteśmy podzieleni oznacza to, że nie przerobiliśmy do końca tematu wolności- nie
swojej- drugiego mówił święty Jan Paweł II. Musimy więc się zastanowić czy rozumiemy na czym
polega wolność drugiego człowieka. Innymi słowy: czy jesteśmy tymi ludźmi, którzy likwidują w
naszym świecie wrogość ? Czy raczej jesteśmy ludźmi, którzy pogłębiają podziały, nienawiść?
Świętując więc wolność, spróbujcie się Państwo w niej odnaleźć. Odnajdujecie się wtedy, kiedy nie
uciekacie od wolności w niewinność i dajecie innym jej doświadczać. Rozumiecie, że różnice
w naszych poglądach nie są uzasadnieniem do braku akceptacji drugiego człowieka.
Nie odnośmy naszego poczucia patriotyzmu do jakiejś abstrakcji. Polacy to nie jest jakiś abstrakcyjny tłum. To są konkretni ludzie- imiona, twarze, historie życiowe. Musimy bardziej skoncentrować
się na człowieku, być bardziej uważni wobec każdej konkretnej osoby. Jak pisał C.K. Norwid:
Żebyśmy byli tak samo wielcy w człowieka obowiązkach jak jesteśmy wielcy w Polaka poczuciach.
By nasz patriotyzm był też również patriotyzmem spotkania. Wtedy będzie też zdolnością do
dawania...
Dziś jest dzień, w którym trzeba się ucieszyć stojąc pod polskim sztandarem, przypinając sobie
polskie barwy, śpiewając patriotyczne piosenki. Ale jest też bardzo ważne, żeby ta nasza miłość do
ojczyzny nie była miłością tylko do abstrakcji, do tłumu, tylko żeby okazała się miłością do
konkretnych osób. Może trzeba dzisiaj przeżyć to święto także tak, że zobaczymy kogoś obok, kto
jest bardzo samotny. A może trzeba dzisiaj pójść do kogoś do szpitala, by ofiarować mu radość uczucie, że jest dla nas ważny. Bo Polska to przecież my, naród, konkretne osoby, ich radość to
nasza radość ich smutek to nasz smutek.
Ale w Polsce musi w końcu nastąpić zgoda wzajemna nas Polaków; wzajemny szacunek, nie
segregowanie społeczności na lepszych i gorszych patriotów, lepszych i gorszych chrześcijan.
Jedność to nasza siła, to nasz pancerz obronny. Nie pozwólmy nigdy się podzielić.
Nasz naród zawsze traktował Polskę i będzie traktować jak coś najdroższego, własny kraj- tu jest
Polska- do którego będziemy tęsknić i wracać z radością, jak rodzinny dom. Nie będziemy z niej
uciekać za granicę. Będziemy ją budować ze wszystkich sił.
Świętujmy dzisiaj radośnie ten wielki jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
W tym święcie odnówmy jednak wzajemną empatię, tę indywidualną i tą grupową lokalną i narodową. Jeszcze Polska nie zginęła i zginąć nie może, bo ty jesteś sprawiedliwy wszechmocny Boże.
Marsz Polacy, marsz dzielny narodzie, odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Niech żyje
wolna, niepodległa, suwerenna Polska. Cześć i chwała bohaterom niepodległej ojczyzny.
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W tym roku swoje złote gody świętowało sześć par z terenu Miasta i Gminy Chorzele. Swoje 50-lecie
pożycia małżeństwa obchodzili:
Danuta Jadwiga i Zdzisław Radomscy z Opaleńca,
Irena Danuta i Bronisław Radomscy z msc. Czaplice - Piłaty
Krystyna i Czesław Przybyłek z msc. Skuze,
Zofia i Jan Franciszek Piórkowscy z Bagienic,
Ewelina Marianna i Wiesław Radzimińscy z msc. Gadomiec –
Miłocięta
Danuta i Edward Rzeplińscy z msc. Gadomiec – Chrzczany.

Irena Danuta i Bronisław Radomscy

Od lewej: Danuta Jadwiga Radomska, Zdzisław Radomski, Wiesław Radzimiński, Ewelina Marianna Radzimińska, Ksiądz Stanisław Dziękiewicz — Dziekan Dekanatu Chorzelskiego, Danuta Rzeplińska, Edward Rzepliński, Beata Szczepankowska —
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Sylwia Drężek — Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Krzysztof Milewski —
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach.

Jubileusze Małżeństwa przypadające w 100 – lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości odbyły się 11 listopada. Podczas
uroczystej Mszy Św. sprawowanej przez ks. Stanisława Dziękiewicza Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska odznaczyła jubilatów wręczając im medale od
Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz listy gratulacyjne, kwiaty,
książkę na 100-lecie niepodległości, w której zostały zawarte
informacje o Gminie Chorzele oraz flagę Polski.
Zofia i Jan Franciszek Piórkowscy

Krystyna i Czesław Przybyłek

Jubilaci wraz ze swoimi rodzinami zostali zaproszeni
na halę sportową na pyszny tort oraz wyjątkowy koncert, podczas którego wybrzmiały najpiękniejsze pieśni
patriotyczne. Ze względów zdrowotnych nie wszyscy
jubilaci mogli przybyć na uroczystość, w związku
z czym burmistrz Beata Szczepankowska osobiście ich
odwiedziła wręczając medale i listy gratulacyjne.

Szanownym Jubilatom gratulujemy tak wspaniałego stażu małżeńskiego i życzymy dużo zdrowia, radości
z każdego wspólnie przeżytego dnia, pogody ducha i kolejnych wspaniałych rocznic.
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Dla przyszłych pokoleń...
Z inicjatywy ks. Stanisława Dziękiewicza i Towarzystwa Przyjaciół
Chorzel powstał pomysł na stworzenie Kapsuły Czasu. Ideą akcji
było zebranie jak największej ilości zdjęć mieszkańców z terenu
naszej gminy. Do akcji włączyły się również szkoły, zakłady pracy,
a także Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach. 11 listopada podczas
Mszy Św. burmistrz Beata Szczepankowska podpisała akt erekcyjny
wraz z innymi przedstawicielami lokalnej społeczności. Kapsuła
Czasu wraz z aktem została złożona w kościele parafialnym
w Chorzelach. Przyszłe pokolenia chorzelan będą mogły otworzyć
kapsułę dopiero za pięćdziesiąt lat, w 2068 roku.

Fragmenty

listu

Burmistrz

Miasta

i

Gminy

Chorzele

umieszczonego

w

Kapsule

Czasu:

„…Dziś, w 2018 roku żyjemy w innych czasach. Polska znów jest wolna. Dzisiejszy patriotyzm na szczęście nie wymaga
od nas ofiary życia. Czerpiemy mądrość ze słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, który podkreślał:” Sztuką jest umierać
dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.” Pracujemy wszyscy dla jej chwały. Nasze lokalne, nowe
inwestycje są podstawą lepszej przyszłości i stabilnej pracy dla mieszkańców, a tym samym gwarantem ich godności. Dzięki
wspólnej pracy, wspólnemu wysiłkowi osiągnęliśmy wiele. Mamy pełne prawo do dumy. Nasza gminna wspólnota ma
powody do satysfakcji. …”
„Drodzy Mieszkańcy, liczymy, że za pół wieku, w 2068 roku po otwarciu kapsuły wspomnicie nas na chwilę. Pamiętajcie,
że robiliśmy wszystko, aby mieszkańcom Miasta i Gminy Chorzele żyło się dobrze i dostatnio. Niech ta Kapsuła Czasu
łączy pokolenia i otworzy pomost ku Przyszłości. „

Iluminacje świetlne wyświetlane 11 listopada na budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Chorzelach oraz na budynku gminnym od strony ul. Grunwaldzkiej.
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Wystawa „Drogi ku Niepodległości”

W listopadzie przed Świętem Niepodległości we Filii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach została
zaprezentowana wystawa pt. „Drogi ku Niepodległości”. Użytkownicy biblioteki mogą obejrzeć
ilustracje dotyczące bitew prowadzących do wyzwolenia Ojczyzny, pierwszego formowanego rządu po
wyzwoleniu oraz Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Młodzież może zapoznać się z książkami
których tematem jest rok 1918 oraz dzieje polskiego narodu i jego bohaterów. Dzieci natomiast mogą
zobaczyć i wypożyczyć książki z opowieściami i wierszami patriotycznymi oraz poznać krótkie biografie
patriotów i królów Polskich, zwyczaje i legendy polskie. W wystawę wpleceni są też jesienni twórcy
literatury związani swoimi rocznicami z listopadem np. Janusz Christa, Krystyna Siesicka czy Clive
Staples Lewis.

Polska Niepodległa! - czytanie w Żłobku i Klubie Dziecięcym

Dziewiątego listopada w czasie
spotkania z czytaniem w Żłobku,
bibliotekarka z Filii dla Dzieci
i Młodzieży w Chorzelach czytała
dzieciom utwory dotyczące patriotyzmu i symboli narodowych,
a także wierszyki związane
z 11 listopada - Narodowym
Świętem Niepodległości. Po czytaniu bibliotekarka prowadziła
w przedszkolu Punkt biblioteczny.
Czytane były następujące utwory:
Klub Dziecięcy – wiersze „11 listopada” i „Polska
flaga” z książki „Polak mały”-Anny Paszkiewicz
oraz opowiadanie „Kuba i jego pies”- Mariusza
Niemyckiego Żłobek Miejski — grupa młodsza –
wiersze „Polska flaga” i „Orzeł biały” z książki
„Polak
mały”-Anny
Paszkiewicz
oraz
„Łakomczucha”- Ilzy Evro. Zdjęcia dostępne na
stronie internetowej biblioteki.
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Po raz kolejny Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach zaprosiła młodzież z chorzelskich
i okolicznych gminnych szkół do udziału w II Gminnym Turnieju Wiedzy o Chorzelach o Puchar Miasta
i Gminy Chorzele.

Uczniowie, którzy lubią wędrować po swoich rodzinnych miejscowościach w gminie Chorzele i interesują się
wszystkim, co z nimi związane, zgłosili się i wzięli udział w naszym konkursie! Zainteresowanie było duże,
bowiem wpłynęły do nas z gloszenia z różnych szkół, a mianowicie:
• Tomasz Folga (Zespół Szkół Powiatowych im Władysława Staniasława Reymonta w Chorzelach)
• Miłosz Milewski (Zespół Szkół Powiatowych im Władysława Staniasława Reymonta w Chorzelach)
• Łukasz Enerlich (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Paieża Jana Pawła II w Chorzelach)
• Jakub Wilga (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach)
• Jakub Danelski (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach)
• Viktoria Arandelovic (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Paieża Jana Pawła II w Chorzelach)
• Amelia Rzeżuchowska ((Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Paieża Jana Pawła II w Chorzelach)
• Julia Danelska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi)
• Bartosz Danelski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi)
• Katarzyna Zawojek (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi)
• Dawid Kaczyński (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi)
• Patrycja Sędrowska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi)
• Natalia Grabowska (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach)
• Anna Walaszczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach).

Turniej odbył się w 29 października o godz. 11:00. Składał się z trzech rund, przy czym w rundzie pierwszej
każdy z uczestników otrzymał po 5 pytań punktowanych 1 punktem, w rundzie drugiej po 3 pytania punktowane
2 punktami, a w rundzie trzeciej po 2 pytania punktowane 3 punktami. Honorowym patronatem turniej objęła
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Pani Beata Szczepankowska. Zawodnicy byli tak dobrze przygotowani
i wykazali się tak ogromną wiedzą, że nastąpiła dogrywka o II miejsce, a różnice punktowe pomiędzy pierwszymi
lokatami wynosiły po 1 punkcie. Ostatecznie wyniki II Gminnego Turnieju Wiedzy o Chorzelach o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele były następujące:
• I MIEJSCE - Jakub Wilga
• II MIEJSCE - Tomasz Folga
• III MIEJSCE - Jakub Danelski
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca również puchary i nagrody
rzeczowe, które wspólnie wręczyły Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Pani Beata Szczepankowska i Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach Pani Jolanta Drejka.
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Plac zabaw w Nowej Wsi!
30 października nastąpił odbiór pięknego placu zabaw w Nowej Wsi.
Wybudowany plac zabaw bez wątpienia wpłynie na podniesienie
jakości i komfortu życia mieszkańców naszej gminy. Stanie się on
szybko ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym
powietrzu. Gmina Chorzele na realizację przedmiotowego zadania
otrzymała dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Kwota dofinansowania wynosi 143 726,94 złotych (w tym również plac
zabaw w Krzynowłodze Wielkiej).
Przebudowa drogi w Zarębach
26 października została podpisana umowa z firmą TRANS - BUD na zadanie pn.; „Przebudowa drogi
gminnej dojazdowej do szkoły w miejscowości Zaręby”. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: modernizację jezdni z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie zjazdów do posesji
oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej, a także usunięcie drzew i krzewów przeznaczonych do
wycinki. Termin zakończenia prac upływa 23 listopada br.

Prace na ul. Ogrodowej zakończone!
23 października nastąpił odbiór prac na ul. Ogrodowej w Chorzelach.
Przedsięwzięcie polegało na budowie chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej wraz
z odwodnieniem oraz budową sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków. Zadanie wykonała
firma Usługi Transportowe Handel
Art. Barbara Kucharczyk.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł
521 040,40 zł.

Budowa drogi na ulicy Brzozowej w trakcie realizacji
W trakcie realizacji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa
drogi – ulicy Brzozowej w miejscowości Chorzele wraz
z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614 w zakresie
włączenia projektowanej ulicy Brzozowej do ulicy
Zarębskiej”. Wykonano już wiele prac związanych m.in.
z budową kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjno – rozsączającym, przebudową kanalizacji
sanitarnej i wodociągu. Częściowo położony został
również chodnik.
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Rozbudowa drogi w Starej Wsi
Trwa procedura związana z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś. Pierwszym krokiem było
podpisanie 5 listopada umowy z firmą BIURO PROJEKTOWE JERZY ŻELECH. Umowa dotyczy
wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na to zadanie. Termin wykonania pełnej
dokumentacji przewidziany jest na 2 września 2019 roku.

Bezpieczeństwo najważniejsze
Burmistrz Beata Szczepankowska docenia pracę i zaangażowanie naszych strażaków. W związku z tym
w ostatnim czasie pozyskano wiele dotacji z Województwa Mazowieckiego na profesjonalny sprzęt dla
Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla OSP Duczymin otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup 2 sztuk
drzwi garażowych w kwocie 23 739,00 zł. Dla tej jednostki otrzymaliśmy również dofinansowanie
w kwocie 2 450,00 zł na motopompę szlamową. Wkład Gminy w tą inwestycję wyniósł 4 124,65 zł.
Dla OSP Budki pozyskano dotację w kwocie 2 900,00 zł z czego wkład własny Gminy wyniósł
5 304,00 zł. Pozyskane pieniądze są przeznaczone na zakup dwóch aparatów powietrznych.
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Sezon grzewczy 2018/2019 jest pierwszym sezonem, w którym mieszkańcy powiatu przasnyskiego będą
korzystać z gazu ziemnego. Gazyfikacja powiatu przasnyskiego stała się faktem. Plany przasnyskiego
starostwa i przygotowywana od dłuższego czasu oraz wynegocjowana i zapoczątkowana przez starostę
przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego strategiczna dla powiatu i wszystkich jego miast i gmin
inwestycja gazyfikacji dotarła już do mieszkańców. W miastach i gminach za gazyfikację odpowiadają
burmistrzowie i wójtowie. Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Chorzel, których władze jako pierwsze
opracowały wraz z Polska Spółką Gazowniczą projekt rozprowadzenia gazociągów na swoim terenie,
będą mogli korzystać z gazu już w tym sezonie.

Strategiczna inwestycja
Gazyfikacja to jedna z najważniejszych
strategicznie dla naszego powiatu inwestycji.
Możliwa była dzięki utworzeniu stref gospodarczych w Sierakowie i Chorzelach, które
również są już spięte nitką gazociągu posadowioną w drodze powiatowej Przasnysz –
Brzeski Kołaki – Chorzele, czyli wzdłuż
Traktu Królewieckiego. Powstały na nich
również stacje redukcyjne. Ich zadaniem
będzie zmniejszenie ciśnienia gazu.

Gaz potrzebny jak prąd, czy woda
Gaz jest naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom potrzebny, podobnie jak prąd, czy woda. Mieszkańcy
Przasnysza, Chorzel, a następnie wszystkich gmin powiatu przasnyskiego bardzo skorzystają na tej inwestycji.
W końcu nasi mieszkańcy również będą mogli korzystać z gazu ziemnego (mogli nie znaczy, musieli – będą
mieli wybór między alternatywnymi źródłami energii).

Gaz to rozwój
Gaz jest jednym z najważniejszych mediów warunkujących rozwój gospodarczy, o które pytają i których
wymagają obok dróg, niezbędnych mocy energii, czy dostępu do linii kolejowej potencjalni inwestorzy w
Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Decydujące znaczenie miała tu konsekwencja starosty przasnyskiego Zenon
Szczepankowskiego w realizacji wizji rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Jaki będzie to koszt dla powiatu, poszczególnych gmin i poszczególnego mieszkańca co będzie składało
się na te koszty?
Miasta i gminy nie poniosą żadnych kosztów wykonania gazyfikacji. Całkowity koszt gazyfikacji poniesie
Polska Spółka Gazownictwa. Co więcej i co jest bardzo ważne na przyszłość dla miast i gmin – mogą one
mieć jedynie stałe zyski budżetowe z gazyfikacji, tj. 2% podatku od wartości inwestycji oraz opłaty za
wejście w pas dróg gminnych. Poza tym, wszystkie drogi i miejsca przejścia gazociągu zostaną przywrócone
przez Polską Spółkę Gazowniczą do stanu z przed inwestycji. Mieszkańcy, jeżeli wyrażą wolę korzystania
z gazu w swoich gospodarstwach domowych, a będą to indywidualne decyzje zainteresowanych – poniosą
jedynie koszt związany wyłącznie z wymianą pieca i rozprowadzeniem instalacji na własnej nieruchomości.
Źródło: www.aa.org.pl
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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
Co to jest AA?
Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się,
aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest pragnienie zaprzestania picia.
Nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo w AA.
Liczba uczestników
Ocenia się, że ponad 2 miliony członków spotyka się w ponad 90 tysiącach grup w 160 krajach. W Polsce istnieje
ok. 1800 grup AA.
Kontakty z organizacjami spoza AA
Wspólnota przyjęła „politykę” współpracy, ale bez wiązania się z innymi organizacjami zainteresowanymi problemem
alkoholizmu. Nie wydajemy opinii o sprawach niedotyczących AA, nie popieramy ich ani nie krytykujemy.
Z czego utrzymuje się AA
Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycję całkowitego samo utrzymywania się i nie szukają ani
nie przyjmują datków od osób niebędących członkami wspólnoty.
Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość
AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspólnoty po prostu powstrzymują się od jednego
kieliszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje się poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją na spotkaniach
zwanych mityngami, w oparciu o program Dwunastu Kroków, służących zdrowieniu z alkoholizmu.
Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi
Anonimowość jest duchową podstawą AA – przypomina uczestnikom wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niż
osobistymi ambicjami. Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, aby znany był nasz program zdrowienia,
a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anonimowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa dla
wszystkich uczestników AA, a szczególnie dla nowo przybyłych, że ich przynależność do AA nie będzie ujawniona.
Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA
Na mityngach tych zwykle mówi prowadzący i jeden lub kilku spikerów, którzy dzielą się doświadczeniem na temat
swojej choroby alkoholowej i swojego zdrowienia w AA.
Jak powstało AA
AA powstało w 1935 roku, gdy spotkali się makler z Nowego Jorku i lekarz z Akron (obaj już nie żyją), którzy byli
„beznadziejnymi” pijakami. Oni założyli AA, aby pomagać innym, którzy cierpieli na chorobę alkoholową i utrzymywać
własną trzeźwość. Wspólnota AA powstała w USA, a potem rozpowszechniła się na całym świecie.
Czego nie robi AA
AA nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby”... nie angażuje się w badaniach, ani ich nie sponsoruje... nie
łączy się z instytucjami, ani organizacjami społecznymi (aczkolwiek członkowie AA, grupy i biura usług często
współpracują z nimi)... nie tropi ani nie usiłuje kontrolować swoich członków... nie stawia diagnoz i prognoz medycznych, ani psychiatrycznych... nie udziela pomocy
w odtruwaniu, pielęgnacji czy rekonwalescencji... nie
bierze udziału w praktykach religijnych... nie zapewnia
mieszkania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy lub
innych dóbr czy usług społecznych... nie zapewnia
konsultacji domowych ani zawodowych... nie daje listów
polecających do oddziałów więziennych, prawników,
sądów, organizacji społecznych, pracodawców itd.
Jak możesz znaleźć AA w swoim mieście
Szukaj „Anonimowych Alkoholików” w książce
telefonicznej lub w gazecie. Wolontariusze pracujący
w punktach kontaktowych będą chętnie odpowiadać na
Twoje pytania i wskażą Ci najbliższą grupę AA.
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