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Gmina Chorzele nie zwalnia tempa w inwestycjach! Strefa gospodarcza, nowe drogi i chodniki,
remonty w szkołach – teraz przyszedł czas na modernizację oczyszczalni! Gmina zdobyła niemal
10 milionów złotych dofinansowania unijnego dla tej inwestycji!

W piątek, 17 listopada przedstawiciele gminy Chorzele podpisali umowę z wykonawcą przebudowy
i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach. To wielki sukces i efekt wielomiesięcznej pracy samorządu.
Inwestycja na pewno poprawi jakość życia mieszkańców, a ponadto wraz z rozbudową sieci
kanalizacyjnej zwiększy się atrakcyjność naszych terenów nie tylko dla potencjalnych mieszkańców,
ale i inwestorów. Gmina Chorzele, ze względu na swoją malowniczą lokalizację i dogodne połączenie
z dużymi ośrodkami miejskimi, jest atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i osiedlania się. Władze
gminy starają się, aby gmina była miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym
również korzystne warunki środowiskowe.
– Liczymy na to, że dzięki tej inwestycji poprawi się stan środowiska naturalnego w regionie, a także
jakość ścieków oczyszczonych. Nasze środowisko jest dla nas bardzo ważne – twierdzi burmistrz
Beata Szczepankowska.

Gmina uzyska wiele plusów z realizacji tej
inwestycji. Władze gminy zdają sobie sprawę, że
tereny gminne staną się bardziej atrakcyjne przy
osiedlaniu się, a inwestycja przyczyni się do
ochrony cennych przyrodniczo terenów.
Najbliższe lata w gminie Chorzele są potężnym
zastrzykiem inwestycji i rozwoju przemysłu,
dlatego też nowoczesna oczyszczalnia jest
niezbędną w nowej perspektywie rozwojowej
naszej gminy.
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Nowe oświetlenie
Jak już pisaliśmy w październikowym numerze naszej gazety w dniu 2.11.2017 roku ogłoszono przetarg na
„Budowę i modernizację napowietrznych linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chorzele, Poścień
Wieś, Czaplice Furmany (obręb Rycice), Krukowo, Zaręby i Nowa Wieś Zarębska, gm. Chorzele”.
17.11.2017 roku nastąpiło otwarcie ofert na to zadanie. Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:
1) Chorzele ul. Grunwaldzka - wymiana 5 słupów oświetlenia ulicznego wraz z przewieszeniem infrastruktury elektroenergetycznej (oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego).
2) Poścień Kolonia - montaż linii oświetlenia ulicznego - 13 szt. opraw LED, 1332 m. linii.
3) Zaręby - montaż linii oświetlenia ulicznego - 7 szt. opraw LED, 1012 m. linii.
4) Nowa Wieś Zarębska - montaż linii oświetlenia ulicznego - 5 szt. opraw LED, 690 m. linii.
5) Czaplice Furmany (obręb Rycice) - montaż linii oświetlenia ulicznego - 4 szt. opraw LED, 836 m. linii.
6) Krukowo - montaż linii oświetlenia ulicznego - 13 szt. opraw LED, 1363 m. linii.
W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta firmy: Zakład Robót Elektroenergetycznych „ENBUD”
Stanisław Samsel ul. Modrzewiowa 1 07-430 Myszyniec, która opiewa na kwotę 172 200,00 zł brutto.
Gmina Chorzele zabezpieczyła na realizację zamówienia kwotę 305 000,00 złotych.
W trakcie realizacji są także dalsze projekty na modernizację oświetlenia w miejscowościach Budki,
Mącice, Annowo, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka oraz na ulicy Adama Mickiewicza, ul. Akacjowej,
ul. Ignatowskiego i ul. Szkolnej w Chorzelach.

Chodnik w Przysowych zrobiony!
22 listopada zostały zakończone prace
mające na celu remont chodnika w Przysowych. Zadanie zostało zrealizowane
przez Przedsiębiorstwo Budowlano—
Handlowe Nowakowski z Warszawy, oddział Chorzele. Odbiór inwestycji odbył
się bez żadnych zastrzeżeń. Mieszkańcy
mogą zatem cieszyć się nowymi zjazdami do posesji oraz chodnikiem. To kolejna inwestycja, która przyczyniła się do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
naszej gminy.
Przekazanie terenu budowy
23 listopada odbyło się spotkanie mające na celu
podpisanie protokołu przekazania terenu budowy
dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”.
Firma Symbiona S.A. wykonująca zadanie bez
uwag przejęła całość terenu budowy zobowiązując się do przekazania zamawiającemu (Gminie
Chorzele) harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz Programu Zapewnienia Jakości. To jedna
z najważniejszych inwestycji gminnych w nadchodzącym roku, która wpłynie na jakość życia mieszkańców w nadchodzących latach.
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Nowa droga w Zarębach!
Burmistrz Beata Szczepankowska stara się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
a w szczególności dzieciom i młodzieży w drodze do szkoły. Dlatego też, realizowane są kolejne inwestycje,
mające na celu poprawę jakości okolicznych dróg. W związku z tym, 10 listopada została podpisana umowa
dotycząca budowy drogi prowadzącej do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Zarębach. Inwestycja uwzględnia wykonanie placu do zawracania, chodnika, drogi manewrowej oraz zatoki
postojowej. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na koniec marca 2018 roku. Koszt
realizacji inwestycji to ponad 278 tysięcy złotych.
Zakończono realizację pierwszego etapu drogi Krukowo – Ostrówek
Jak już pisaliśmy w sierpniowym numerze naszego czasopisma, starosta przasnyski zaplanował remonty dróg
powiatowych, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę jakości komunikacji w naszym
regionie. W październiku zakończono realizację I etapu przebudowy drogi powiatowej relacji Krukowo –
Ostrówek na terenie Gminy Chorzele. Przeglądu inwestycji w dniu 7 listopada dokonała Grażyna Wałpuska
radna powiatowa z naszej gminy. A to nie koniec. Kolejne etapy tej trasy będą realizowane wiosną przyszłego
roku. Na realizację zadania starostwo i PZD pozyskały dotację ze środków marszałka województwa
mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 99 000,00 PLN,
co stanowi około 39,06% wartości wykonanych robót. Pozostały udział w łącznej wartości wykonanych robot
budowlanych stanowią środki własne powiatu.
Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i jednostek OSP
13 listopada został ogłoszony przetarg w sprawie realizacji zamówienia publicznego na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele.
Dnia 21 listopada nastąpiło otwarcie ofert na to zadanie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta firmy Benzol Sp. z o. o. ul. Graniczna 7 07-410 Ostrołęka. Złożona oferta opiewa na kwotę: 392 650,79 zł brutto.
Publiczny transport zbiorowy na terenie naszej gminy
Jako pierwsza w powiecie przasnyskim gmina Chorzele podjęła inicjatywę utworzenia od 2018 roku publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Chorzele, oznacza to iż z gminnych autobusowych przewozów
pasażerskich będą mogli korzystać nie tylko uczniowie szkół ale także wszyscy mieszkańcy. 30 października
Rada Miejska w Chorzelach podjęła uchwałę w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na
terenie naszej gminy, który będzie funkcjonował od przyszłego roku. W powiązaniu z ta uchwałą podjęto
również uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uchwalę w sprawie ustalenia wysokości
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Gmina dokłada wszelkich starań, by ten projekt rozpoczął się już od 1 stycznia.
Sieć komunikacyjna składać się będzie z 22 linii, z których 2 zostały stworzone specjalnie na życzenie naszych mieszkańców.
Świetlica wiejska w Krukowie
Udało się rozstrzygnąć postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy pierwszego etapu remontu świetlicy
wiejskiej w miejscowości Krukowo. Rozstrzygnięte postępowanie obejmowało wymianę stolarki okiennej
oraz drzwiowej budynku świetlicy. Najkorzystniejszą ofertę w postepowaniu złożyła firma: Świat Okien Piotr
Marcińczyk Olszewiec 31 06-415 Czernice Borowe. Złożona oferta opiewa na kwotę 23 876,00 zł brutto.
Zamawiający (Gmina Chorzele) przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 28 500,00 zł. Wkrótce podpisanie umowy.
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W ostatnich dniach odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, dotyczące
kalendarza imprez gminnych w 2018 roku. Na opracowanie programu złożyła się praca kilkunastu
osób działających w różnych sferach życia gminnego. Opracowania trwały kilka tygodni, zanim
wszyscy spotkali się na naradzie. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta na czele
z burmistrz Beatą Szczepankowską; pracownicy Ośrodka Upowszechniania Kultury, jak również
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Żłobka
Miejskiego. W pracy nad uzgodnieniem programu nie zabrakło przedstawicieli OSP, jak również
koordynatora i animatorów sportu gminnego oraz przedstawiciela koła PZW nr 68 w Chorzelach.
Po przysłowiowej „burzy mózgów” i analizie oferty kulturalnej gminy z ostatniego roku, udało się
wybrać to co najciekawsze i najbardziej wartościowe dla mieszkańców. Efektem narady było
przygotowanie ponad stu propozycji imprez i uroczystości gminnych dla mieszkańców. Dotyczą
zarówno samych Chorzel, jak i poszczególnych wsi. Z obserwacji minionych lat wynika, że mieszkańcy bardzo cieszą się z każdej inicjatywy podejmowanej na swoim terenie, których realizacja nadaje
kolorytu życiu społeczno – kulturalnemu danej miejscowości.

Imprezy i uroczystości gminne to doskonały sposób na integrację, zwiększanie patriotyzmu lokalnego,
poznawanie swojego regionu, zacieśnianie więzi i otwarcie się na swoich sąsiadów. W najbliższym
tygodniu gmina przedstawi kalendarz imprez na 2018 rok, tak aby mieszkańcy mogli wcześniej
wiedzieć, jak zaplanować swój czas i z czego warto skorzystać. Z okazji Nowego Roku 2018
kalendarz ten będzie przedstawiony mieszkańcom naszej gminy.
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Sebastian i Damian - dwaj uczniowie PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, zostali mistrzami Polski! Sebastian Moszczyński zdobył złoty medal w skoku wzwyż w kategorii 2003 z wynikiem 195 cm! Damian Zakrzewski zwyciężył w skoku wzwyż w kategorii
2004 z wynikiem 170 cm! Obaj trenują pod okiem Andrzeja Danelskiego!
W dniach 18-19 listopada 2017 roku w hali lekkoatletycznej w Toruniu
(Arena Toruń) odbyły się Ogólnopolskie Zawody Halowe Lekkoatletyka
dla każdego! Nasi młodzi zawodnicy wspaniale się spisali i zdeklasowali
swoich rywali, osiągając niesamowite wyniki. Sebastian Moszczyński pobił
swój życiowy rekord skacząc 195 cm, a tym samym pobił również rekord
swojej szkoły. – Stać na najwyższym podium to wspaniałe uczucie, czułem się
wyróżniony i najlepszy ze wszystkich — powiedział Sebastian Moszczyński.
Natomiast Damian Zakrzewski okazał się w swojej kategorii najlepszy
z wynikiem 170 cm.
— Bardzo się cieszę, że wywalczyłem pierwsze miejsce na tak ważnej imprezie
sportowej. Rodzice byli kompletnie zaskoczeni moją wygraną, ale i bardzo szczęśliwi — dodał Damian Zakrzewski.
Andrzej Danelski nauczyciel wychowania fizycznego w PSP 2, a zarazem
trener Sebastiana i Damiana nie mógł ukryć wzruszenia i wielkiej dumy ze
swych podopiecznych.
—Wierzyłem od początku w ich wygraną i wierzę, że dzięki dalszej ciężkiej
pracy mogą osiągnąć wielki sukces. Nie będą to słowa wypowiedziane na
wyrost, jeśli powiem, że widzę moich chłopców na Igrzyskach Olimpijskich
już za kilka lat — twierdzi Andrzej Danelski.
20 listopada, w poniedziałkowy poranek po powrocie chłopców do szkoły zostali przywitani oni
wspaniałą uroczystością przygotowaną na ich cześć przez całą społeczność szkolną. Nie zabrakło
również burmistrz Beaty Szczepankowskiej, która także chciała przywitać i osobiście pogratulować chłopcom tak spektakularnego występu. Chłopcy nie kryli swego zaskoczenia i wielkiej radości z takiego przywitania.

8

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

Podczas uroczystego apelu zostali uhonorowani medalami i
pucharami. Burmistrz Beata Szczepankowska zadeklarowała, że na rzecz chłopców zostaną przyznane im stypendia.
— Kochani chłopcy, jestem dumna, że mamy w naszej
gminie takie talenty. Jesteście przykładem dla innych,
wasza pracowitość, zaangażowanie i niezwykły upór
w dążeniu do celu jest godne podziwu i naśladowania. Jako
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele chciałabym wam
serdecznie pogratulować i życzyć dalszych sukcesów —
mówiła Beata Szczepankowska.

Nawet uczniowie byli podekscytowani niezwykłą atmosferą, która towarzyszyła temu spotkaniu
i z podziwem patrzyli na swych kolegów ze szkoły gratulując im i ciesząc się razem z nimi.

—Damian i Sebastian to wspaniali chłopcy, którzy mają przed sobą świetlaną przyszłość. Jeśli
nadal będą systematycznie nad sobą pracować mają szansę zaistnieć nawet na arenie światowej —
stwierdziła Hanna Wilga Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzelach.

Jesteśmy dumni, że w naszej gminie rodzą się takie talenty jak Sebastian Moszczyński i Damian
Zakrzewski. Budująca jest myśl o tym, że dzisiejsza młodzież potrafi znaleźć w sobie pasję i chęci
do pracy nad sobą i swoją przyszłością.
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Tegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości jak co roku w naszej gminie miały podniosły
i uroczysty charakter. Obchody zainaugurował przemarsz sprzed Urzędu Miasta i Gminy
w Chorzelach pocztów flagowych, sztandarowych, delegacji ze szkół, zakładów pracy oraz jednostek
OSP do kościoła parafialnego w Chorzelach, gdzie została odprawiona uroczysta msza święta w intencji
Ojczyzny pod przewodnictwem księdza kanonika Stanisława Dziękiewicza oraz księdza Marka
Pszczółkowskiego, proboszcza parafii w Duczyminie.
Po mszy świętej nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie ponad 20 delegacji wieńcowych reprezentujących zakłady pracy, instytucje oraz stowarzyszenia, złożyło kwiaty pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zapewniła mieszkańcom transport na halę sportową, gdzie razem z gośćmi
zaproszonymi mogli obejrzeć uroczystą akademię z okazji 99 rocznicy Święta Niepodległości przygotowaną
przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele odznaczyła kombatantów oraz wręczyła podziękowania osobom, które
czynnie działają na rzecz naszej małej ojczyzny. Zwieńczeniem uroczystości była iluminacja przedstawiająca
flagę Polski, którą można było obejrzeć w godz. 17:00- 22:00 na ścianie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
i budynku znajdującego się przy ul. Grunwaldzkiej 40 w Chorzelach, co z całą pewnością nadało jeszcze
większej podniosłości świętu Odzyskania Niepodległości.
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Podczas uroczystości Burmistrz Beata Szczepankowska podziękowała wszystkim mieszkańcom naszej gminy
za wspólne świadectwo patriotyzmu, za obecność i wspólną refleksję, za zadumę nad grobami poległych
bohaterów.
Słowa uznania i podziękowania burmistrz skierowała wobec księdza kanonika Stanisława Dziękiewicza
za piękne świadectwo miłości do Ojczyzny, odprawiane msze święte, wygłaszane homilie, które prowadzą nas
drogą pełną patriotyzmu oraz wdzięczności do naszych bohaterów i szacunku do kraju.
Za postawę wobec małej ojczyzny Beata Szczepankowska doceniła także prezesa gminnego OSP Janusza
Nidzgorskiego oraz wiceprezesów: Mieczysława Jachimowskiego i Wojciecha Piórkowskiego, a także
Dariusza Andrzejewskiego, komendanta Komisariatu Policji w Chorzelach oraz przedstawicieli drużyny
harcerskiej Sanitas.

Słowa uznania burmistrz skierowała wobec
dyrekcji, nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Zarębach, dziękując za przygotowanie
wspaniałej lekcji historii, będącej pięknym
świadectwem miłości do naszej Ojczyzny.
Tą przepiękną uroczystość przygotowało
liczne grono nauczycieli na czele z dyrektor
szkoły Krystyną Maluchnik. Należeli do
nich: Bożena Kopczyńska, Marzena
Kaliszewska, Joanna Kacprzyk, Marta
Burlińska, Ewa Orzoł, Mirosław Kruszewski, Elżbieta Jachimowska, Barbara Milewska , Krystyna
Piórkowska, Alina Zyra, Maciej Bojarski, Anna Gwiazda, Mariola Kopczyńska, Justyna Kacprzak,
Agnieszka Chmielińska, Hanna Michalak, Ewa Muras, Agnieszka Kobus oraz Jadwiga Zapadka. Wszyscy
artyści otrzymali od burmistrz Beaty Szczepankowskiej słodkie upominki, a zebrana publiczność
podziękowała za występ oklaskami na stojąco.
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Przemówienie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej z okazji obchodów
99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
SZANOWNI KOMBATANCI, POCZTY SZTANDAROWE, DOSTOJNI KSIĘŻA, PANIE PRZEWODNICZĄCY, WYSOKA RADO, DRODZY DRUHOWIE
STRAŻACY, PANIE
KOMENDANCIE POLICJI,
SZANOWNI GOŚCIE, MIESZKAŃCY MIASTA
I GMINY CHORZELE

Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na
uroczystych obchodach Święta Niepodległości
w naszej Małej Ojczyźnie.
11 listopada to dzień niezwykle ważny w historii
naszego kraju. 1918 roku Rzeczypospolita Polska
znowu pojawiła się na mapach Europy. Pojawiła
się po ciężkiej walce o wolność, szacunek i niezależność. Ta tragiczna próba, na jaką zostali wystawieni wszyscy obywatele naszej Ojczyzny uwidoczniła,
jak wielka potrafi być miłość i odwaga naszych
rodaków do kraju nad Wisłą.

Święty Jan Paweł II mawiał: „ Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo
cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
99 lat temu spełniły się sny pięciu prawie pokoleń Polaków. Sny o niepodległości. Polska
narodziła się na nowo. Ten sukces był dziełem walki toczonej od powstania kościuszkowskiego,
poprzez powstanie listopadowe, krakowskie, styczniowe, aż po rok 1918. To był sukces tych,
którzy przez 123 lata zaborów pozostali nieugięci. Kiedy pojawiła się szansa na uzyskanie
niepodległości Polacy wracali z Syberii, z całej Europy tworząc oddziały obronne i zalążki
polskiej gospodarki. Przykładem tych nadludzkich wysiłków jest znana z walk w Chorzelach
Brygada Syberyjska i jej bohaterski dowódca Kazimierz Rumsza.
Rok 1918 to rok końca I wojny światowej.
11 listopada 1918 roku, gdy w Warszawie rozbrajano niemiecki garnizon nasz kraj nie miał
ustalonych granic, na jego terenie były nieliczne tylko polskie siły zbrojne, z wszystkich stron
czaili się wrogowie. A mimo wszystko w ciągu niespełna trzech lat Polska, walcząc na prawie
wszystkich swoich granicach zdołała wywalczyć kraj o powierzchni blisko 400 tysięcy km kwadratowych, odeprzeć sowiecki najazd i ustabilizować kraj. Pierwsza próba dla młodego państwa
nastąpiła już w 1920 roku. Wtedy skuteczna obrona Warszawy ochroniła przed nawałą bolszewicką nie tylko Polskę, ale i zachodnią Europę. Niestety do roku 1939 nie udało nam się stworzyć na
tyle Państwa silnego, by postawić zdecydowany opór przed nazizmem hitlerowskim. Mimo
zdecydowanej przewagi wroga Polacy po raz kolejny udowodnili, że odwagi i miłości do
Ojczyzny nigdy im nie brakuje.
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Także w naszej małej ojczyźnie było wielu bohaterów. Pamiętamy choćby naszych „siedmiu
strzelców”, którzy zostali zamordowani w 1941 roku. Czy nauczycieli, którzy za potajemne nauczanie zapłacili najwyższą cenę. Oddali życie byśmy my mogli cieszyć się wolnością. Takich
bohaterów na kartach naszej historii jest wielu, nie wolno nam jest ich zapomnieć. Mamy wręcz
obowiązek z ogromnym oddaniem dbać o tę wolność zdobytą krwią milionów Polaków.
Dziś 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. Dlatego nasze państwo jest bezpieczne, na naszych granicach nie
czyhają wrogowie. Kraj, przez ostatnie lata, rozwija się szybko w wielu sferach życia, spada
bezrobocie, maleje przestępczość. Usiłujemy z największym trudem zlikwidować patologie
w naszym życiu, ale to czego nam niejednokrotnie brakuje, to porozumienia w sprawach
najważniejszych.
W tych właśnie najważniejszych sprawach związanych z bytem naszego narodu, z prawidłowym
funkcjonowaniem naszego państwa, niezależnie od różnic politycznych, które są rzeczą normalną,
powinniśmy się potrafić porozumieć.
Potrzebny jest nam wzajemny szacunek zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Aktywna
działalność i zaangażowanie , by tworzyć nowoczesną gospodarkę, która wpływa na dynamiczny
rozwój naszego regionu, naszego powiatu, naszej gminy. Nasze lokalne, nowe inwestycje są podstawą lepszej przyszłości i stabilnej pracy dla mieszkańców, a tym samym gwarantem ich godności.
Dzięki naszej wspólnej pracy, wspólnemu wysiłkowi osiągnęliśmy wiele. Mamy pełne prawo do
wspólnej dumy. Nasza gminna wspólnota ma powody do satysfakcji.
24 marca 1794 r. Tadeusz Kościuszko obejmując funkcję naczelnika powstania przysięgał:
Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej
władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowolności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi dopomóż Bóg i niewinna Męka Syna Jego".
Te słowa jednego z największych naszych patriotów dzisiaj szczególnie muszą wybrzmieć w każdej
państwowej instytucji, w każdym gabinecie władzy państwowej, czy samorządowej, w każdym
polskim domu.
I to jest podstawowe przesłanie tego radosnego dnia, bo mamy dzisiaj święto radosne. Święto niejako
ponownych urodzin naszej ojczyzny. Święto, które powinniśmy obchodzić w każdej polskiej
rodzinie.
W swoim wierszu Ryszard Przymus pisał:” Polska- to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem
jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska- Ojczyzna... Kraina , która się w sercu zaczyna”.
Dziękuję wszystkim Państwu za to wspólne świadectwo patriotyzmu , za obecność i za wspólną
refleksję, za zadumę nad grobami poległych bohaterów i wspomnienia, oraz za wysłuchanie.
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Gmina Chorzele stale się rozwija. W ciągu ostatnich kilku lat nasz region zyskał zupełnie nową
jakość, przejawiającą się w licznych inwestycjach. Są to m. in. budowa strefy gospodarczej,
remont stadionu miejskiego, pierwszy żłobek w powiecie, przebudowa targowiska, remonty szkół
i świetlic, nowe drogi i chodniki, a także nowoczesny monitoring. Zaangażowanie władz
samorządowych w rozwój gminy pozwala patrzeć w przyszłość z wielką nadzieją. Z tego też
powodu, z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beaty Szczepankowskiej powstanie
film promujący naszą małą ojczyznę.

Film o gminie Chorzele będzie emitowany w programie „Regiony z historią”, którego producentem
jest Fundacja Dziedzictwa Historii. Program ten, już od czterech lat ukazuje się na trzech antenach
Telewizji Polskiej – TVP HISTORIA, TVP POLONIA oraz TVP3 Regionalna. Warto dodać,
że „Regiony z historią” to aktualnie jedyny program w TVP, promujący dziedzictwo historyczne
Mazowsza.
Ekranizacja poświęcona naszej gminie z pewnością pobudzi świadomość historyczną mieszkańców
oraz przyczyni się do szerzenia wiedzy nie tylko na temat naszego regionu, ale również będzie
popularyzować wiedzę o dziejach Polski. Uwidoczni nam także wpływ naszej kultury na dziedzictwo
kulturowe Europy oraz rozsławi wybitne chorzelskie postaci, które wpisały się na kartach historii
naszej gminy.
– Jesteśmy Chorzelanami – ludźmi o głęboko osadzonych korzeniach, korzeniach, których nie wyrwały lata wojen, lata doświadczeń i trudów podejmowanych każdego dnia. To właśnie tu w Chorzelach,
nasi dziadowie i pradziadowie, walczyli o przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. Dobrze wiemy, że
historia naszego miasta nie może być zapomniana. Mamy świadomość, że musimy pamiętać o tym co
działo się w naszym mieście przed laty – podkreśla burmistrz Beata Szczepankowska.
Dzieje gminy Chorzele są niezwykle barwne i wyjątkowe. Warto więc tak chwalebną historią podzielić
się z szerszym kręgiem odbiorców. Film będzie przypominać osoby, które tworzyły dzieje naszej gminy. To właśnie tutaj żyło wielu bohaterów, którzy stracili życie w obozach koncentracyjnym i walczyli
o honor i niepodległość ojczyzny. Odznaczali się przy tym wzorową postawą obywatelską i pełną
poświęcenia służbą dla drugiego człowieka. Stali się oni narodowymi bohaterami w chwilach
najcięższej próby. O takich faktach z życia naszej społeczności bez wątpienia należy mówić
i promować je na skalę ogólnopolską.

14

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

Przez ostatnie lata gmina zyskała naprawdę wiele. Ekranizacja ukaże zatem atuty turystyczne
naszej okolicy, które udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu władz samorządowych. Chodzi
mianowicie o nowoczesny wygląd i nieustanny rozwój naszej małej ojczyzny. Świadczy o tym
realizacja kilkudziesięciu inwestycji w każdym roku. To jednak nie wszystko. W filmie zostaną
zaprezentowane miejscowe zabytki, zwłaszcza sakralne. Należą do nich zabytkowe kościoły
w Chorzelach, w Duczyminie, Krzynowłodze Wielkiej oraz w Zarębach – czyli perełki sakralne
północnego Mazowsza. Na ekranie pojawią się także zabytkowe dworki w Bogdanach Wielkich
i w Krzynowłodze Wielkiej.
Zaprezentowana zostanie także jedna z największych wartości gminy – jej środowisko przyrodnicze. Należy podkreślić, że dzięki walorom fauny i flory oraz stopniu zachowania lasów świerkowo
-sosnowych teren ten został zaliczony do Obszarów Specjalnej Ochrony. Nic więc dziwnego,
że w najbliższej okolicy znajdują się ścieżki rowerowe i leśne, które zapewniają wyjątkowy klimat
naszego regionu. Tą aurę tworzą także tysiące ptaków o randze europejskiej, które żyją
w pobliskich lasach. Dzięki takim atutom, wszyscy mieszkańcy mogą czerpać radość z pieszych
wędrówek, przejażdżek konnych, rajdów rowerowych, kuligów czy grzybobrań.
W filmie o gminie Chorzele nie może zabraknąć słynnych jarmarków, które cieszą się dobrą opinią
w całej okolicy.

Tempo rozwoju gminy jest bardzo dynamiczne. Efekty prac władz samorządowych widać na
każdym kroku, a w najbliższym czasie będzie widać coraz więcej pozytywnych zmian. Warto więc
uwiecznić ten postęp, który podniesie poziom życia mieszkańców naszej gminy, ale również
przyszłych pokoleń. Film opowiadający historię naszej gminy oraz ukazujący współczesne czasy
będzie wyjątkową pamiątką. Ekranizacja z pewnością przyciągnie rzesze turystów chcących
poznać naszą piękną gminę Chorzele.
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Rzuć na chwilę obowiązki przyjdź poczytaj dzieciom książki!
Dzieci ze Żłobka Miejskiego w Chorzelach odwiedziły burmistrz Beatę Szczepankowską podczas jej pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, aby zaprosić na akcję wspólnego czytania pn.: „Rzuć na chwilę
obowiązki przyjdź poczytaj dzieciom książki”. Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju
człowieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na
rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Dlatego burmistrz z radością przyjęła zaproszenie
i chętnie włączyła się do akcji. Beata Szczepankowska odwiedziła dzieci z grupy „Biedronki” oraz
„Żółwiki”. Spotkanie rozpoczęła od nawiązania kontaktu z dziećmi poprzez zadawanie im pytań, na które
z chęcią udzielały odpowiedzi, a następnie przeczytała dzieciom piękne bajki. Zrobiła to tak profesjonalnie
i tak zabawnie, że mała publiczność z chęcią słuchała i czekała na możliwość obejrzenia obrazków. Było
przy tym mnóstwo śmiechu i zabawy. I o to chodziło! Po wspólnym czytaniu burmistrz wręczyła każdemu
dziecku słodki upominek oraz dyplom „Przyjaciela Książki”.

autor: MGPB w Chorzelach

"Dziecię Elfów" H. Ch. Andersena w bibliotece
14 listopada we wtorek Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia Dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach
zaprosiła uczniów z klasy II "B" Szkoły Podstawowej nr 1 na konkurs czytelniczy dotyczący lektury
"Dziecię Elfów" Hansa Christiana Andersena. Konkurs przebiegł dwuetapowo. Część pierwsza pisemna polegała na właściwym ponumerowaniu obrazków zgodnie z przebiegiem wydarzeń w baśni. W części drugiej
ustnej uczestnicy konkursu mieli za zadanie prawidłowo odpowiedzieć na pytania dotyczące treści książki.
Wyniki konkursu są następujące:
• I MIEJSCE Filip Rapacki (34,0 pkt)
• II MIEKSCE Wiktoria Radomska 17,5 pkt)
• III MIEJSCE Patrycja Czaplicka (14,5 pkt)
• IV MIEJSCE Aleksandra Kręcisz (12,0 pkt)
V MIESJCE Stanisław Berk (8,5 pkt)
Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz
nagrody książkowe.
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Gminne Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców odbyły się 18-19.11.2017r. na hali
sportowej w Chorzelach. W tym roku szkolnym zawody na etapie gminnym rozgrywają również klasy
gimnazjalne. 18 listopada o awans do etapu powiatowego walczyły (w dwóch kategoriach wiekowych)
drużyny chłopców, 19 listopada drużyny dziewcząt. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
W kategorii klas IV-VI wśród dziewcząt I miejsce zajęła drużyna SP Poścień ( opiekun Elżbieta Murzyn),
II miejsce SP 1 Chorzele( opiekun Radosław Zakrzewski) , III miejsce drużyna SP Krukowo (opiekun Bogumiła Tomczak). W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce zajęła drużyna SP 2 Chorzele (opiekun Michał
Zawojek), II miejsce SP Zaręby (opiekun Wiesław Zyra).
W kategorii klas IV-VI wśród chłopców I miejsce zajęła
drużyna SP 1 Chorzele( opiekun Radosław Zakrzewski),
II miejsce SP Krukowo (opiekun Bogumiła Tomczak),
III miejsce SP Krzynowłoga Wielka (opiekun Arkadiusz
Stańczak) i IV miejsce SP Poścień (opiekun Elżbieta Murzyn).
W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce zajęła drużyna
SP 2 Chorzele (opiekun Andrzej Danelski), II miejsce
SP Krzynowłoga Wielka (opiekun Arkadiusz Stańczak).

Na etapie powiatowym Gminę Chorzele reprezentować będą w kategorii klas IV-VI dziewczęta z SP Poścień
i SP 1 Chorzele oraz chłopcy z SP 1 Chorzele i ze SP Krukowo. W kategorii klas gimnazjalnych - dziewczęta
z SP 2 Chorzele i SP Zaręby i chłopcy z SP 2 Chorzele i SP Krzynowłoga Wielka.
Skład zwycięskich drużyn
Klasy IV-VI - dziewczęta SP Poścień - Julia Kucińska, Patrycja Sędrowska, Kinga Tabaka, Zuzanna
Niksińska, Katarzyna Kaczyńska, Katarzyna Zawojek, Julita
Grabowska, Patrycja Czaplicka, Julia Danelska.
chłopcy SP 1 Chorzele - Artur Sajdych, Kacper Mędrzycki, Kacper Krzykowski, Jakub Antosiak, Dawid
Kobus, Marcin Kobus, Jakub Nidzgorski, Jakub Grabowski.
klasy gimnazjalne — dziewczęta — SP 2 Chorzele — Grabowska Wiktoria, Oleksiak Sandra, Nieliwodzka
Patrycja, Pragacz Julia, Woźniak Ewa, Bugajska Zuzanna, Radomska
Magdalena, Pogorzelska Julia, Borowska Izabela.
— chłopcy - SP 2 Chorzele — Jakub Sędrowski, Miłosz Suchowiecki, Jakub Suchodolski,
Marcin Gwiazda, Kamil Dygnos, Kacper Grabowski, Kacper
Gacioch Kacper Sławski, Bartek Kolwicz.
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„Warto przekazywać historię harcerstwa następnym pokoleniom. Związek Harcerstwa Polskiego przez
te wszystkie lata był kuźnią ludzkich charakterów i prawdziwą szkołą życia”.
W styczniu 2002 roku z inicjatywy dh Witolda Deptały zawiązał się Komitet Organizacyjny złożony z przasnyskich instruktorów. Komitet chcąc uczcić 85 rocznicę powstania harcerstwa na Ziemi Przasnyskiej wydał
monografię „ 85 lat na szlaku wielkiej przygody”, śpiewnik oraz odsłonił tablicę pamiątkową. W październiku
Komitet wznowił działalność Koła Przyjaciół Harcerstwa. W składzie Zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa było
11 osób na czele z hm Tadeuszem Siółkowskim. Wtedy to członkowie Zarządu postanowili w grudniu, każdego
roku organizować spotkania opłatkowe w przasnyskich szkołach oraz w okresie letnim – biwaki i ogniska.
W czerwcu 2007 r. KPH świętowało obchody 90-lecia przasnyskiego harcerstwa. Po pięciu latach przewodnictwa dh Tadeusza Siółkowskiego zrezygnował z funkcji przewodniczącego, a Zarząd KPH powołało na
przewodniczącą Halinę Fabrykiewicz.
W 2012 roku w Przejmach Koło uroczyście obchodziło 10-lecie istnienia. Członkowie KPH wesoło bawili się
przy akordach Chorzelskiej Kapeli Biesiadnej pod kierunkiem dh Janusza Nidzgorskiego.
I tak to się zaczęło… przez kilka lat członkowie KPH integrowali się z instruktorami i przyjaciółmi harcerstwa
w Chorzelach. Wspólnie bawili się na ogniskach m.in. w nadleśnictwie Przejmy, Górach Dębowych oraz na
balach harcerskich. Do grona przyjaciół KPH należy również burmistrz Beata Szczepankowska, która od wielu
lat jest zaangażowana w życie harcerstwa doceniając i wspierając działania Koła.
Kolejnym ważnym wydarzeniem były tegoroczne obchody 100-lecia harcerstwa na Ziemi Przasnyskiej.
Uroczystości odbyły się w Chojnowie i Przasnyszu. Koło zorganizowało wystawę w Muzeum Historycznym
i odwiedziło cmentarze zapalając znicze i oddając hołd poległym podczas I wojny światowej.
Natomiast 8 listopada w Chorzelach odbyła się uroczystość przyjęcia i pasowania nowych członków do Koła
Przyjaciół Harcerstwa. Przyboczną została Zefiryna Rogowska. W spotkaniu uczestniczyła również burmistrz
Beata Szczepankowska, która została mianowana honorowym członkiem Koła Przyjaciół Harcerstwa.

KPH skupia członków z całego powiatu i jest kręgiem wielopokoleniowym, licząc ponad 150 instruktorów,
miłośników i przyjaciół harcerstwa. Znakiem rozpoznawczym są zielone chusty. Aktualnie jest osiem zastępów,
które mają swoich zastępowych, wybraną nazwę zastępu, okrzyk i piosenkę. Podczas spotkań nie brakuje
tradycyjnych rozkazów i obrzędów harcerskich. Wspólny śpiew w rytm muzyki dh Marka Romana łączy
i zbliża ludzi. Członkowie Koła nie tylko spotykają się we własnym gronie, ale czynnie uczestniczą na
zbiórkach harcerskich, integrują się na rajdach pieszych, ogniskach, biwakach oraz spotkaniach opłatkowych.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
Przewodnicząca Koła Przyjaciół Harcerstwa
hm Halina Fabrykiewicz
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