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20 INWESTYCJI MIASTA I GMINY CHORZELE NOMINOWANYCH DO FINAŁU
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MODERNIZACJA ROKU 2018!

autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podjęła
w ostatnich latach wiele skutecznych starań w pozyskiwaniu środków
unijnych i krajowych o łącznej kwocie około 21 mln zł. Zrealizowano
ponad 354 mniejszych i większych inwestycji oraz projektów za ponad
63 mln zł. Kolejne są w toku.
20 inwestycji Gminy Chorzele, jako najciekawsze modernizacje roku 2018,
znalazło się w Finale Konkursu i znajdują się na liście „Polska się
Modernizuje 2018”.
Patronat nad Konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Przewodniczący
Komisji Sejmowych RP, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny
Inspektor Ochrony Środowiska.
Jednocześnie zaznaczamy, że samorząd Miasta i Gminy Chorzele nie bierze
udziału w jakichkolwiek płatnych konkursach, czy rankingach.
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Remont dachu budynku Świetlicy wiejskiej w Rembielinie.
Budowa przyłącza wodociągowego na ul. Jana Pawła II w Chorzelach.
Przebudowa drogi gminnej w m. Poścień Wieś – Etap II.
Budowa przyłącza wodociągowego do wsi Dąbrówka Ostrowska.
Przebudowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś.
Budowa placu zabaw w miejscowości Krzynowłoga Wielka.
Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Zarębach wraz z budową placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika.
Budowa odwodnienia ulicy Komosińskiego w miejscowości Chorzele.
Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Kołaki.
Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr ¼ do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew.
131/1 w m. Rembielinie.
Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś.
Budowa placu zabaw w miejscowości Duczymin.
Budowa świetlicy z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zdziwój Stary.
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Duczyminie.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raszujka.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Krukowo.
Rowerowy plac zabaw pumptrack Chorzele.
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach wraz z odwodnieniem oraz budową sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Chorzele.
Rozwój infrastruktury społeczno – kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy
wiejskiej w Rembielinie.
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do szkoły w miejscowości Zaręby.
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Gmina pozyskała środki na konsultacje społeczne !
Gmina Chorzele, jako jedna z kilkunastu w Polsce otrzymała grant na przeprowadzenie pogłębionych
konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla skoncentrowanego centrum miasta Chorzele.
Jest to ogólnopolski, ministerialny projekt. Gmina Chorzele została wybrana do udziału w projekcie
razem z kilkunastoma innymi gminami, wybieranymi z terenu całej Polski!
Dzięki przeprowadzeniu konsultacji w formie pogłębionej, mieszkańcy będą mieli możliwość większego
zaangażowania w proces planowania naszej wspólnej przestrzeni. Szczegóły dotyczące harmonogramu
konsultacji i form uczestnictwa już wkrótce.

POROZUMIENIE MIĘDZY PGNIG I BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE PODPISANE.
W CHORZELACH BĘDZIE WSPÓLNA POMOC DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
W SPRAWACH GAZYFIKACJI I PROMOCJA DZIAŁAŃ DLA POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA.
autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Jak zapowiadaliśmy, tak czynimy. 6 maja, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska
podpisała z Dyrektorem Białostockiego Obszaru Sprzedaży PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
w Warszawie Pawłem Nowakiem - porozumienie dotyczące współpracy i kontynuacji realizowanych
przez władze Gminy działań w zakresie ochrony środowiska oraz poprawy jakości powietrza na
terenie Miasta i Gminy Chorzele, jak też ułatwienia procesu gazyfikacji.
Urząd będzie ściśle współpracował z PGNiG w zakresie wspólnej promocji ochrony środowiska i poprawy
jakości powietrza oraz wsparcia mieszkańców i przedsiębiorców w procesie gazyfikacji, na miejscu—
w siedzibie Urzędu.
Strony ustaliły, że mieszkańcy Miasta
i Gminy Chorzele, na miejscu, bez konieczności czasochłonnych wyjazdów
do najbliższego Biura Obsługi Klienta
PGNiG — w siedzibie Urzędu, będą
mieli możliwość kompleksowych
konsultacji
z
przedstawicielami
PGNiG, a następnie złożenia stosownych wniosków i podpisania umów
kompleksowych na dostarczanie paliwa gazowego (gazu ziemnego z sieci
dystrybucyjnej)
do
gospodarstw
domowych, a przedsiębiorcy do firm.

Przedstawiciele PGNiG będą dla mieszkańców i przedsiębiorców dostępni w Urzędzie Miasta i Gminy
w Chorzelach (pokój nr 12), jeden raz w miesiącu: w roboczy, 15 dzień każdego miesiąca, w godzinach 9-14.
Przedstawiciele PGNiG i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy udzielą mieszkańcom i przedsiębiorcom niezbędnego wsparcia na etapie projektowania, a następnie realizacji inwestycji związanych z doprowadzeniem instalacji
i wymianą pieców na paliwo gazowe (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej).
Urząd Miasta i Gminy Chorzele wspólnie z PGNiG będzie prowadził działania informacyjne i edukacyjne,
zachęcające do instalowania pieców na paliwo gazowe oraz promował związane z tym korzyści indywidualne dla
mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak też zbiorowe dla społeczności Miasta i Gminy, w zakresie ochrony
środowiska.
Współpraca doskonale wpisuje się w podjęte przez władze Gminy prace dotyczące realizacji projektu dotyczącego
likwidacji „niskiej emisji” w regionie, polegającego na wymianie przez mieszkańców urządzeń grzewczych
z dofinansowaniem środków unijnych.
Przypomnijmy, Gmina może pozyskać dofinansowanie m.in. na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, pompy ciepła, spalające
biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych.

NASZ PRIORYTET TO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY I OCHRONA ŚRODOWISKA

autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Od początku swojej działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele burmistrz Beata
Szczepankowska priorytetowo traktuje zrównoważony rozwój całej Gminy, ale również ochronę środowiska.
Wystarczy odwiedzić Chorzele i obszar Gminy, a przekonamy się, jak troskliwie podchodzimy do terenów
zielonych, drzew, czy krzewów.
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- To nasze dziedzictwo i otoczenie w którym żyjemy. Chcę, żeby było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom,
estetyczne i proekologiczne. Systematycznie pielęgnujemy drzewostan
i cyklicznie wykonujemy bardzo dużo nowych nasadzeń. Niech świadczy
o tym chociażby tzw. Aleja Dzieci przy ulicy 11-listopada, gdzie nasi
mieszkańcy wraz z dziećmi posadzili w akcji organizowanej przez
Gminę wiele nowych drzewek, które przypisane są do naszych małych
mieszkańców. Mamy również na obszarze Gminy ok 45 zarejestrowanych pomników przyrody, o które jako Gmina wspólnie z Nadleśnictwem dbamy – informuje burmistrz.
I dodaje: - Piękne, nowe chodniki w Pruskołęce i sposób ich wykonania,
potwierdzają, że wtedy, kiedy nie zachodzi konieczność – nie dokonujmy
likwidacji starych, pięknych drzew. Można je po prostu ominąć, tworząc
wspaniały klimat architektoniczny, sprzyjający spacerom i bliskości z naturą. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni
z takiego podejścia. Sołtys, Rada Sołecka i reprezentacja mieszkańców Pruskołęki podziękowali za sprawną
i zgodną z oczekiwaniami budowę tych chodników.
To kolejne nowe chodniki w Gminie, które poprawią komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę. Inwestycja o powierzchni niemal 3 tyś m2 została zrealizowana ze środków własnych Gminy
Chorzele. Koszt: 526 285, 02 zł.
Burmistrz Szczepankowska informuje o innych intensywnych działaniach w zakresie ochrony środowiska. - Udało
nam się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o około 16 %. Było to możliwe mi.in dzięki przeprowadzonej
w Gminie termomodernizacji ponad 1200 budynków mieszkalnych i samorządowych.
W Gminie zostało zainstalowanych 220 szt. kolektorów słonecznych. Wydaliśmy także decyzję o warunkach
zabudowy dla 18 farm fotowoltaicznych w różnych częściach gminy o łącznej mocy ok. 35 MW na ok. 44 ha.
Do gminy został również doprowadzony gaz ziemny. Część mieszkańców już korzysta z tego paliwa do ogrzewania swoich mieszkań, a inni składają wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych gazu do gospodarstw
domowych oraz zakładów pracy. Gmina jest także gotowa do realizacji wniosku dotyczącego wymiany kotłów
centralnego ogrzewania, a także montażu paneli fotowoltaicznych czy też pomp ciepła. Dokonaliśmy modernizacji
oświetlenia ulicznego poprzez wymianę ok 1200 punktów świetlnych, a obecnie montujemy tylko oświetlenia
ledowe na naszych inwestycjach. Usuwaliśmy i nadal usuwamy azbest.

DLA BEZPIECZEŃSTWA I POMOCY NASZYM MIESZKAŃCOM WDRAŻAMY
KRAJOWY SYSTEM POWSZECHNEJ SAMORZĄDOWEJ TELEOPIEKI DOMOWEJ
autor: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach W GMINIE CHORZELE
Z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej zostaną po raz kolejny podjęte
działania w kierunku pomocy osobom samotnym, starszym i schorowanym. W najbliższych miesiącach
uruchomiony zostanie system Powszechnej Teleopieki dla mieszkańców Gminy Chorzele. Teleopieka to
możliwość zapewnienia dodatkowej pomocy dla osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.
System teleopieki działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Projekt ten ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Jak to działa? Otóż
osoby objęte opieką zakupują telefony i niewielkie nadajniki, które mogą np. nosić na ręce i na szyi. Jeśli źle się
poczują, przewrócą się, albo po prostu będą chciały wezwać pomoc mogą nacisnąć guzik, a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do całodobowo funkcjonującego Centrum OperacyjnoAlarmowego /COA/, które powiadomi osoby spokrewnione lub sąsiadów
albo bezpośrednio zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. Gmina będzie
ponosić koszty opłaty dostępowej do podsystemu przywoławczoalarmowego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Warunkiem
uczestnictwa w projekcie jest zakupienie telefonu wraz z nadajnikiem
wyposażonym w przycisk bezpieczeństwa, który przyciskamy w momencie zasłabnięcia czy innego zagrożenia życia i tym samym uruchamiamy
procedurę alarmową - powiadomienie odpowiednich służb - pogotowia
ratunkowego. Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chorzelach - tel. 29 7515471 (od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.30 do 15.30)
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Jak co roku, 3 maja w naszej gminie odbyły się uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji. To już 228
rocznica przypominająca te ważne wydarzenia w dziejach historii naszego kraju. Święto to obchodzone
jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie
i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.

Uroczystość rozpoczęła się patriotycznym przemarszem spod siedziby Urzędu Miasta i Gminy do kościoła
parafialnego pw. Św. Mikołaja w Chorzelach. W pochodzie wzięło udział wielu mieszkańców, chcących
uczcić i wspomnieć Święto Konstytucji, jako niesamowity poryw patriotyzmu i początek zmian ku wolnej,
sprawiedliwej i mądrze zarządzanej Polsce.
Uroczystą Mszę Św. za ojczyznę odprawił ks. dziekan Stanisław
Dziękiewicz wraz z proboszczem parafii w Duczyminie
ks. Markiem Pszczółkowskim. Nabożeństwo uświetniła Miejska
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chorzel odgrywając piękne
i wzruszające pieśni patriotyczne. Po mszy św. Beata
Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zaprosiła
wszystkich na dalsze świętowanie na halę sportową w Chorzelach.

Po oficjalnym powitaniu burmistrz wygłosiła przemówienie,
w którym szczególną uwagę zwróciła na to, jak ważny jest szacunek
do Konstytucji oraz praw i obowiązków z niej wynikających. Głos
zabrał również Zenon Szczepankowski - były starosta, obecnie
Radny Powiatu Przasnyskiego.
Dla zgromadzonych mieszkańców przygotowany był poczęstunek
w formie bufetu z kawą i herbatą oraz pysznymi ciastami. Kolejnym
punktem uroczystości była wyjątkowa akademia. Piękną część
artystyczną pod opieką dyrektor Anny Gwiazdy przygotowali
uczniowie PSP w Krukowie. Dzieci zaprezentowały wspaniałe
scenki prezentujące wydarzenia sprzed 228 lat, ukazując nam
doskonałą lekcję historii i patriotyzmu. Nie zabrakło również pieśni i wierszy patriotycznych oraz
wspaniałego tańca z białoczerwonymi szarfami. Występ uczniów został okraszony gromkimi brawami.
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Burmistrz Beata Szczepankowska w podziękowaniu za cudowną akademię wraz z Katarzyną Brzezicką Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele wręczyła dzieciom słodkie upominki.
Podziękowała również całej społeczności szkolnej, składając podziękowanie i kwiaty na ręce dyrektor Anny
Gwiazdy.
- Dziękuję za piękną postawę patriotyczną całej społeczności szkolnej. Składam słowa uznania za otwartość
i pracowitość oraz pedagogiczną pasję. Stanowią Państwo nienaganny wzór miłości do swojej Ojczyzny –
podkreśliła Beata Szczepankowska.

Podziękowania otrzymali również: Ewa Goździewska, Teresa Lipka, Elżbieta Przybyłek, Nina Chomentowska, Anna Kostrzewa, Agata Łukaszewska, Agata Maluchnik, Mirosław Kruszewski oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców Monika Amroziak.

Beata Szczepankowska podziękowała także
Miejskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za
piękną oprawę muzyczną, wręczając dyplom
uznania i słodki upominek dla całej orkiestry na
ręce kapelmistrza Wojciecha Jabłońskiego.
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"KIEDY NASZ SĄSIAD BĘDZIE BOGATY, NAM TEŻ BĘDZIE SIĘ ŻYŁO LEPIEJ" - piękne
wystąpienie Zenona Szczepankowskiego, starosty przasnyskiego w latach 1998-2018, podczas
Obchodów 228. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w dniu 03.05.2019 r. w Chorzelach.
Szanowni Państwo,
Przez ostatnie 20 lat Święto Konstytucji 3 Maja
organizowałem lub współorganizowałem w Przasnyszu. Dzisiaj, mogę być w Chorzelach i mam nadzieję,
że nie nadwyrężę Państwa cierpliwości kilkoma zdaniami, które chciałbym wypowiedzieć.
Pragnę, przede wszystkim, podziękować Państwu za
przybycie na dzisiejszą uroczystość, za poświęcanie
tego świątecznego dnia na dyskusję o Polsce
i o polskiej polityce. Dyskusja o konstytucji jest
dyskusją typowo polityczną. Polityka, to nie jest coś,
czego powinniśmy się wstydzić, czy wypierać. Dobra
polityka, uczciwa polityka, nakierowana na wspólne
dobro całego społeczeństwa jest zaszczytem i jest
obowiązkiem każdego Polaka, który chce być
użyteczny dla swojego kraju. Bez dobrej polityki nie
ma dobrobytu, nie ma sprawiedliwości i nie ma
wolności.
Konstytucja 3 Maja była aktem politycznym, który miał naprawić organizację naszego państwa
i wzmocnić Polskę w obliczu poważnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych.

Zastanawiamy się obecnie, czy warto było ją uchwalać, gdyż stała się ona pretekstem do kolejnych
rozbiorów i ponad 100-letniej niewoli.
Dzisiaj, patrząc z dystansu czasowego, uważamy, że ta uchwała Sejmu Czteroletniego pozwoliła
przetrwać polskości i wzbudzić marzenia Polaków o dobrej, sprawiedliwej Ojczyźnie. Dzięki temu
Polska mogła w przyszłości się odrodzić.

Konstytucja była jednak aktem rewolucyjnym. To była jej wada i dlatego nie mogła się udać.
U podstaw filozofii każdej rewolucji społecznej jest, bowiem, bardzo uproszczona ekonomia, która
zakłada, że należy zabrać jednym, żeby dać coś innym. Doświadczenie pokazuje, że ani rewolucja
październikowa, ani żadna inna rewolucja typu „dobra zmiana” nie przynosi bogactwa żadnemu
krajowi. Na ogół jest tak, że zabiera się dużo, a daje mało, gdyż większość tego, co zabrano
przechwytują „strażnicy rewolucji”. Przynosi natomiast wiele krzywd i zniechęcenia do własnego
kraju. To jest prosty sposób do wykluczenia ogromnych zasobów społecznych z pracy na rzecz
własnego kraju. Marnotrawstwo kapitału ludzkiego jest największą szkodą, jaką można wyrządzić
własnemu krajowi.
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Aby zapobiegać niszczącym rewolucjom należy kraj reformować stale i systematycznie. Wtedy
w XVIII wieku zaniedbano tej systematycznej naprawy i dbałości o jakość. Opisywane są skutki
wykluczenia, braku ochrony prawnej chociażby chłopów. Historia zna wiele przykładów
nadmiernej eksploatacji, zniewolenia, czy egzekwowania, co do przecinka, pańszczyzny,
dziesięciny. Bywało, że chłop za niewielkie przewinienie był rażąco karany. Były przypadki
przywiązywania do słupa na środku wsi i bicia do utraty zdrowia, a nawet życia. To niewolnictwo nie powinno czekać na rewolucję. Władze powinny zmienić prawo zawczasu, zadbać
o każdego swojego mieszkańca.
Marzenia o kraju, w którym ci co pracują tworzą miejsca pracy dla tych, którzy tej pracy
potrzebują, o kraju, w którym każda nowa ekipa rządząca nie zabiera siłą pracy, dla „swoich”,
tym słabszym, którzy nie mają legitymacji partii rządzącej, tylko tworzy nowe miejsca pracy –
pozostają ciągle aktualne w III Rzeczpospolitej.
Zabieranie zamiast tworzenia jest złą metodą na postęp, jest przestarzałą średniowieczną szkołą
ekonomii, w której sąsiad traktowany był jak wróg, którego trzeba zniszczyć, bo „oddycha tym
samym powietrzem”.
Współczesna ekonomia, uznana przez mądre, i przez to bogate, społeczeństwa traktuje sąsiada
jak szansę na ubogacenie, a nie przeszkodę. Sąsiad, drugi człowiek, może być naszym klientem,
który od nas coś kupi; może być naszym pracodawcą lub dobrym pracownikiem; może nas
ubogacić swoją wiedzą czy doświadczeniem. Sąsiad, drugi człowiek, jest nam potrzebny. Jeśli
sąsiadowi wiedzie się dobrze to jeszcze lepiej dla nas, bo nasze szanse też rosną. Najlepszym
przykładem jest nasze sąsiedztwo z Niemcami, z bogatą Europą. Od kiedy przestaliśmy im
zazdrościć, a zaczęliśmy współpracować i nauczyliśmy się cieszyć z ich dobrobytu, to i nam się
lepiej wiedzie.
Mamy też inny przykład, tutaj lokalny. Motywem przewodnim ostatnich wyborów powiatowych
było „zabrać Chorzelom i dać Przasnyszowi”. Na tej fali Starostwo zostało przejęte przez nową
ekipę. Ale już dzisiaj widać, że Przasnysz nie będzie bogatszy, nie będzie się lepiej rozwijał
pomimo tego, że zabrano Chorzelom. Nic nie skorzystają na tym również pozostałe gminy.
Odwrotnie, rozwój Chorzel mógł przysporzyć bogactwa Przasnyszowi i pozostałym gminom.
W latach, kiedy główną, metodyczną koncentracją frontów, budowaliśmy Przasnysz,
budowaliśmy szpital, strefę w Sierakowie i całą sieć dróg powiatowych, jako drogi dojazdowe do
tej strefy, kiedy budowaliśmy tam szkoły, a nawet początki uczelni wyższych, budowaliśmy hale
sportowe, boiska, wszystkie instytucje powiatowe, Chorzele nie protestowały, bo wiedziały, że to
przecież jest korzystne dla Chorzel i dla pozostałych gmin. Wszystkie gminy korzystały na tym,
że Przasnysz się szybko rozwijał. Rozwoju Chorzel też nie należało zatrzymywać, bo on
naturalnie korzystnie wpływałby na rozwój Przasnysza i całego regionu.
Marzy mi się taki standard polityki, kiedy zazdrość wobec sąsiada zastąpimy przekonaniem,
że jeśli sąsiadowi będzie lepiej, to dobrze, bo nam też będzie wtedy lepiej. Dziękuję za
wysłuchanie.
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Poniżej prezentujemy kolejną część fotorelacji z wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2023.W wyborach
uczestniczyła burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, która docenia zaangażowanie z jakim Sołtyski i
Sołtysi Rady Sołeckie dbają o sprawy mieszkańców swoich wsi. Burmistrz podziękowała za dotychczasową współpracę trud i
wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw oraz widoczne efekty tych działań. Podczas spotkań burmistrz Beata Szczepankowska rozmawiała również z mieszkańcami o bieżących sprawach i planach Miasta i Gminy Chorzele. Wszystkim wybranym Sołtysom i Radom Sołeckim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Kwiatkowo

Sołtys – Jarosław Maliński
Rada Sołecka: Janusz Gadomski, Andrzej
Ulatowski, Piotr Bark, Jerzy Maliński

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Krzynowłoga Wielka

Sołtys – Zenobiusz Jeliński
Rada Sołecka: Janusz Cichowski, Stanisław
Sałkowski, Danuta Szmalc

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Budki

Sołtys – Wojciech Grabowski
Rada Sołecka: Teresa Fuks, Józef Sięda

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Opaleniec

Sołtys – Andrzej Olbryś
Rada Sołecka: Wojciech Radomski,
Dorota Dombrowska, Bożena Radomska

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Rzodkiewnica

Sołtys – Kazimierz Kacprzyk
Rada Sołecka: Bożena Merchel, Łukasz Kacprzyk,
Jan Szewczyk, Justyna Kinig
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Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Pruskołęka

Sołtys – Janina Szlaga
Rada Sołecka: Krystyna Mydło,
Leszek Tymiński

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Raszujka

Sołtys – Wojciech Grabowski
Rada Sołecka: Mieczysław Jachimowski, Jan Olber,
Bernard Grabowski

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zdziwój Nowy

Sołtys – Teresa Domżalska
Rada Sołecka: Marzena Kawiecka, Wanda
Karwacka, Jacek Komorowski, Dorota Parda

Przewodniczący i Rada Samorządu Mieszkańców Miasta Chorzele

Przewodniczący Rady Samorządu Mieszkańców - Kazimierz Pawłowski
Rada Samorządu Mieszkańców: Andrzej Danelski, Bogna Rasińska, Iwona Szcześniak-Koczkodon, Barbara
Marlena Chmielewska- Burczyńska, Henryk Tański, Hanna Wilga, Robert Łożyński
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Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Jedlinka

Sołtys – Benedykt Skiba
Rada Sołecka: Adam Skiba, Krzysztof Skiba

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Stara Wieś

Sołtys – Tomasz Płoski
Rada Sołecka: Rajmund Łączyński, Zbigniew
Czaplicki, Wiesław Lubieniecki

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Dąbrówka Ostrowska

Sołtys – Andrzej Połomski
Rada Sołecka: Dariusz Chmielewski, Alina Wielichowska,
Tadeusz Dziliński

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Brzeski Kołaki

Sołtys – Janusz Rapacki
Rada Sołecka: Mieczysław Rapacki,
Wiesław Zembrzuski
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Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Bugzy Płoskie

Sołtys – Anna Łada
Rada Sołecka: Irena Sztukert,
Tomasz Burkacki

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Liwki

Sołtys – Anna Leśnikowska
Rada Sołecka: Paweł Leśnikowski, Radosław Kozicki

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Rycice

Sołtys – Milena Galewska
Rada Sołecka: Anna Zabielska Łazicka, Kamil
Suchodolski, Adrian Leśniewski

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wólka Zdziwójska

Sołtys – Iwona Paczyńska
Rada Sołecka: Jolanta Kowalska, Zofia Tańska

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zaręby

Sołtys – Tomasz Oleksik
Rada Sołecka: Łukasz Gut, Mirosław Majewski,
Grzegorz Samsel, Halina Topa
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autor: A.T.

PIĘKNE SPOTKANIE WIELKANOCNE I PODZIĘKOWANIA BURMISTRZ
BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ DLA PREZESÓW I DELEGATÓW SPÓŁEK WODNYCH
Z TERENU GMINY CHORZELE.

16 kwietnia w Chorzelach, odbyło się uroczyste, przedświąteczne spotkanie burmistrz Miasta i Gminy
Beaty Szczepankowskiej z prezesami oraz delegatami Spółek Wodnych w Zarębach i Krzynowłodze
Wielkiej. Była to doskonała okazja do przekazania słów wielkiego uznania oraz listów gratulacyjnych
za dotychczasową pracę prezesom, delegatom i członkom Spółek oraz złożenia świątecznych życzeń,
i symbolicznego podzielenia się jajkiem. Burmistrz również otrzymała od prezesów Sabiny Brzostek
i Andrzeja Moskalika oraz przedstawicieli Spółek podziękowania za bardzo dobrą współpracę,
zrozumienie potrzeb i wsparcie finansowe w 2019 roku po 50 tyś zł dla każdej ze Spółek. Spotkanie,
połączone z uroczystym obiadem odbyło się w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Udział w nim
wzięła również wiceburmistrz Katarzyna Brzezicka oraz pracownicy Urzędu.
Składam Państwu hołd, podziękowanie i szacunek
- Zapewne pamiętacie, jak ok. 10 lat temu nasze łąki były zalane, a rolnicy mieli wielkie straty finansowe.
W sposób szczególny należy docenić bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie radnego Ryszarda
Kosiorek – inicjatora powołania Spółek Wodnych na terenie Gminy. Dzisiaj zdecydowana większość rowów
melioracyjnych szczegółowych jest utrzymana w odpowiedniej kulturze. Odmulono 394 km i wykoszono
193 km rowów szczegółowych. Te dane mówią same za siebie. Gdyby nie Państwa osobiste zaangażowanie,
poświęcenie, bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka, takiego osiągnięcia by nie było. Na uwagę
zasługuje również fakt, że nasza gmina obszarowo jest jedną z największych w Polsce i jest jeszcze dużo do
zrobienia. Pozwólcie, że w atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożę Państwu hołd, szacunek
i podziękowanie za wspaniałą pracę społeczną na rzecz naszych mieszkańców.– mówiła burmistrz Beata
Szczepankowska.
Grawery dla Prezesów
Burmistrz
wręczyła
wyjątkowe
podziękowania w postaci grawerów
prezes Spółki Wodnej w Zarębach Sabinie Brzostek oraz prezesowi
Spółki Wodnej w Krzynowłodze Małej
– Andrzejowi Moskalikowi.
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i Listy Gratulacyjne dla Delegatów
Beata Szczepankowska przekazała także serdeczne podziękowania i listy gratulacyjne wszystkim
delegatom Spółek Wodnych.

Dziękuję za wspaniałą i mądrą społeczną pracę
- W imieniu całej społeczności Miasta i Gminy Chorzele składam najserdeczniejsze podziękowania za
wspaniałą pracę oraz sukcesywną pomoc i poparcie dla inicjatyw rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję
za zaangażowanie i trud w wykonywaniu zadań oraz życzliwą współpracę. Jestem niezmiernie wdzięczna za
zrozumienie potrzeb Spółki oraz mądre i świadome wykorzystywanie przekazywanych Państwu środków
finansowych, które gwarantują jej prawidłowe funkcjonowanie – podkreśliła burmistrz Beata
Szczepankowska.

Spółka Wodna w Krzynowłodze Małej.
Prezes – Andrzej Moskalik
Zarząd: Zbigniew Rykowski, Zdzisław Szmalc, Janusz Rapacki, Tadeusz Dziliński
Delegaci:
Mirosław Roman, Wojciech Grabowski, Jarosław Rybiński, Józef Sięda, Ewa Urszula Leśniewska,
Zdzisław Szmalc, Michał Ludwicki, Bogumił Zdzisław Borkowski, Anna Łada, Jerzy Lipowski, Zbigniew
Rykowski, Teresa Domżalska, Jan Erynk, Andrzej Burnos, Janusz Cichowski, Jerzy Rykowski, Zenobiusz
Jeliński, Jerzy Jachimowski, Wojciech Hagen, Adam Danielski, Jerzy Krawczyk, Wiesław Baranowski,
Anna Zabielska-Łazicka, Ryszard Zapadka, Andrzej Bogdański, Kazimierz Szmalc, Małgorzata Rudnicka,
Marek Borkowski, Andrzej Enerlich, Janusz Rapacki, Marek Czajkowski, Kazimierz Siedlecki, Elżbieta
Siedlecka, Zbigniew Oleksik, Jan Paczyński, Tadeusz Dziliński, Andrzej Połomski, Józef Sylwestrzak,
Mateusz Piórkowski.
Spółka Wodna w Zarębach
Prezes – Sabina Brzostek
Zarząd: Ryszard Kosiorek, Zenon Moszczyński, Andrzej Olbryś, Mirosław Zawojek
Delegaci:
Zenon Moszczyński, Andrzej Olbryś, Robert Niski, Wojciech Radomski, Krzysztof Nowicki, Kazimierz
Kacprzyk, Leszek Tymiński, Janusz Kuciński, Krzysztof Sędrowski, Mirosław Zawojek, Ryszard Kosiorek,
Stanisław Sadłowski, Mieczysław Orzoł.
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Międzypowiatowe zawody w pływaniu
9 maja na basenie w Chorzelach odbyły się Międzypowiatowe Zawody w Pływaniu. Dwie nasze drużyny
zajęły 2 miejsca i tym samym wywalczyły awans na zawody wojewódzkie. Pojadą na nie dziewczęta z SP nr
1 w Chorzelach oraz chłopcy z SP nr 2 w Chorzelach. Dziewczęta z SP nr 2 zajęły 3 miejsce.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska wraz z organizatorami wręczyła puchary, medale i dyplomy oraz pogratulowała udziału, a reprezentantom na zawodach wojewódzkich życzyła kolejnych dobrych wyników.
Klasyfikacja:
Klasy gimnazjalne oraz klasy 7 i 8 SP - chłopcy:
1. SP nr 5 w Wyszkowie
2. SP nr 2 w Chorzelach
3. SP nr 3 w Przasnyszu
Klasy gimnazjalne oraz klasy 7 i 8 SP - dziewczęta:
1. SP nr 5 w Wyszkowie
2. SP nr 3 w Przasnyszu
3. SP nr 2 w Chorzelach

autor: A.T.

Szkoły Podstawowe klasy 3,4,5 i 6 – chłopcy:
1. SP nr 5 w Wyszkowie
Szkoły Podstawowe klasy 3,4,5 i 6 – dziewczęta:
1. SP nr 5 w Wyszkowie
2. SP n1 w Chorzelach

NASI STRAŻACY NIE TYLKO DBAJĄ O NASZE BEZPIECZEŃSTWO.
GRAJĄ TEŻ ŚWIETNIE W PIŁKĘ!

28 kwietnia na Orliku w Chorzelach odbył się Strażacki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele. Organizatorem turnieju była Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska oraz Zarząd Gminny ZOSP RP. Sędzią głównym zawodów był radny miejski
Radosław Zakrzewski.
Udział w turnieju mogła wziąć każda jednostka OSP z terenu Miasta
i Gminy Chorzele. Ostatecznie zgłosiło się aż 9 drużyn. Poziom zawodów
był naprawdę wysoki, co świadczy o dużej sprawności fizycznej naszych
strażaków. Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali z rąk burmistrz
Beaty Szczepankowskiej pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Turniej
upłynął w niezwykle miłej i życzliwej atmosferze, a gra podlegała zasadom
fair play.
Uwieńczeniem sportowych rywalizacji strażaków było integracyjne ognisko
i ufundowane przez radnego Zakrzewskiego kiełbaski.
Wyniki prezentują się następująco:
1. OSP Chorzele, 2. OSP Budki, 3. OSP Duczymin, 4. OSP Rembielin,
5. OSP Rzodkiewnica, 6. OSP Rycice, 7. OSP Łaz, 8. OSP Pruskołęka,
9. OSP Zdziwój Stary. SERDECZNIE GRATULUJEMY!
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Światowy Dzień Zdrowia w Przedszkolu w Chorzelach

autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

5 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach
obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem
„Szanuj zdrowie, jak je masz, bo o rożne bzdury dbasz”.
Celem spotkania było przybliżenie dzieciom tematyki
zdrowotnej, kształtowanie postawy wobec ochrony
zdrowia i zachowań prozdrowotnych. Grupa „Motylki”
przygotowała krótką część artystyczną. Zaprosiliśmy także
specjalnego gościa, panią pielęgniarkę Dorotę, która
zapoznała dzieci ze specyfiką zawodu. Pani Dorota
uświadomiła jak ważny jest zawód pielęgniarki, która
każdego dnia pomaga ludziom. Nasi milusińscy z zainteresowaniem oglądali sprzęt potrzebny sanitariuszom do
codziennej pracy. Wspaniałą zabawą okazało się
bandażowanie ręki i mierzenie ciśnienia. Poprzez zabawę
mogły doświadczyć przyjazną stronę wykonania zastrzyku. Pielęgniarka zachęcała dzieci do spożywania
owoców i warzyw, które zawierają mnóstwo witamin niezbędnych w diecie każdego przedszkolaka.
Wszystkie przedszkolaki brały udział w dyskusji
i odpowiadały na pytanie „co to jest zdrowie?", co
możemy zrobić aby zdrowie zachować? Tego dnia dzieci
opowiadały jak należy dbać o zdrowie. Przypomniały
sobie o zasadach higieny, prowadzeniu zdrowego trybu
życia oraz właściwego odżywiania się. Zajęcia
uświadomiły przedszkolakom jak ważny jest sport i ruch
na świeżym powietrzu. Na koniec przedszkolaki
serdecznie podziękowały pani Dorocie za przekazanie
wiedzy istotnej w życiu każdego z nas. Życzyły dalszych
sukcesów w pracy oraz zadowolenia z niesienia pomocy
innym. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że w przyszłości wizyta dzieci
w gabinecie lekarskim nie będzie budziła nieprzyjemnych uczuć.

Dając krew, dajesz życie!
autor: Katarzyna Brosch—koordynator akcji

11 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Powiatowych
im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach odbyła się akcja
zbiórki krwi, we współpracy z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Mławie.
Tym razem przyjechał do nas ambulans - mobilny
punkt poboru krwi. 24 wspaniałe osoby i 11 litrów
krwi, piękny dar dla innych, dar życia.

Chętnych do oddania krwi było znacznie więcej,
aczkolwiek z różnych przyczyn osoby te nie mogły
tym razem zostać dawcami. Serdecznie zapraszamy wszystkich, na kolejne akcje.
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"UROKI MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY" - KONKURS FOTOGRAFICZNY
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŚCIENIU WSI

autor: PSP w Pościeniu Wsi

„Uroki mojej małej Ojczyzny” - konkurs fotograficzny, w którym uczniowie mieli za zadanie wyeksponować
piękno przyrody ożywionej i nieożywionej. Zgłoszone zdjęcia to prawdziwe perełki. Zachód słońca, tęcza,
kolorowy motyl i wiele innych przyrodniczych urokow uchwyconych okiem obiektywu. Jednak zdjęcie kropli
wody to prawdziwe mistrzostwo. W konkursie udział wzięły uczennice kl.IV: Joanna Grabowska; V: Emilia
Szlaga, Zuzanna Olber, Magdalena Więcek, Zuzanna Kacprzyk, Aleksandra Królicka; VI: Katarzyna
Kaczyńska, Zuzanna Niksinska i VII: Julia Danelska. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział!

DZIEWCZĘTA Z PSP NR 2 W CHORZELACH NA FINALE WOJEWÓDZKIM

autor: M. Zawojek

W tym roku województwo mazowieckie gościło Finały Wojewódzkie Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” jako ostatnie. 29 kwietnia na obiektach Ośrodka Sportu w Miętnem rywalizowali chłopcy
i dziewczynki z najstarszej kategorii do lat 12. Dzień później do walki o tytuł mistrza regionu stanęli zawodnicy
oraz zawodniczki U-10. Festiwal piłkarskich emocji rozgrywał się przy wsparciu kibiców, którzy licznie
wypełnili trybuny, aby dopingować swoich ulubieńców. Zawodnicy mogli poczuć niezwykłą atmosferę za
sprawą wydarzeń na boiskach, jak również dzięki dodatkowym atrakcjom.
Młodzi sportowcy mieli okazję spróbować zdrowych przekąsek i sprawdzić prędkość swoich strzałów,
uderzając na specjalną bramkę z urządzeniem pomiarowym. Mocne i celne strzały miały być gwarancją
sukcesu na Turnieju. Od pierwszego dnia rozgrywek można było obserwować ambicję, wolę walki i determinację młodych zawodników. Finały Wojewódzkie były wielkim świętem futbolu i okazją do przyjrzenia się
najbardziej utalentowanym młodym piłkarzom i piłkarkom z regionu. W Miętnem świetnie bawili się nie tylko
zawodnicy, ale też ich trenerzy, rodzice i kibice, którzy dopingowali młodych sportowców.
Skład drużyny:
1. Nadia Lubowiedzka
2. Maja Dańkowska
3. Marta Tłoczkowska
4. Julia Asztemborska
5. Joanna Szymańska
6. Maja Grabowska
7. Maria Lipińska
8. Julia Kalko
9. Karolina Borowa
10. Alicja Furman
Opiekun – Michał Zawojek

18

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

SPOTKANIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE Z SENIORAMI
autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

16 kwietnia burmistrz Beata Szczepankowska wraz z dyrektorem Januszem Nidzgorskim wzięła udział
w świątecznym spotkaniu z naszymi seniorami w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
To właśnie nasi seniorzy posiadają ogromne bogactwo doświadczenia, z którego może i powinno czerpać
kolejne pokolenie. Dziękujemy Wam za ogromną pracę na rzecz swoich rodzin i naszej małej ojczyzny,
dziękujemy za ten piękny dar życia, dla nas wszystkich. Dzięki Państwu żyjemy w wolnej Polsce, możemy się
rozwijać i tworzyć nową rzeczywistość. Jesteście naszym błogosławieństwem. Dziękujemy, że jesteście,
życzymy zdrowia, radości, miłości i dobroci od najbliższych.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ
autor: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach
Najładniejsza palma:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju
Nowym. II miejsce – Zofia Bugaj; palma dla grupy
dzieci niepełnosprawnych. III miejsce – Szkolne
Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
wyróżnienie – Grupa Młodzieży Niepełnosprawnej.
wyróżnienie – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pościeniu Wsi, kl. VII. Największa Palma
Wielkanocna – Koło Gospodyń Wiejskich
w Zdziwóju Nowym. Palma Publiczności – Koło
Gospodyń Wiejskich w Zdziwóju Nowym

Kategoria pisanka artystyczna:
I miejsce – Szkolne Koło Caritas działające w Publicznej Szkole Podstawowe nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. II miejsce – Publiczna
Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi. III miejsce – Grupa Młodzieży
Niepełnosprawnej. III miejsce – Żłobek Miejski w Chorzelach.
Wyróżnienie – Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”. Kategoria
pisanka tradycyjna: I miejsce – Szkolne Koło Caritas działające
w Publicznej Szkole Podstawowe nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wyróżnienie – Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie.
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Udało się! Z przyjemnością informujemy, że PSP nr 2 w Chorzelach przystąpiła do Rundy I
Turnieju Aktywnych Szkół MultiSport. Uczniowie wzięli udział w innowacyjnej, interaktywnej
formule testów sprawnościowych EuroFit+, wykorzystującej techniki multimedialne. Wykonując
proste ćwiczenia (np. zwis na drążku, skok w dal z miejsca czy próbę równowagi), dzieci w
warstwie fabularnej zmierzą się z potworami z Galaktyki Bezruchu.

Co ważne, uczniowie rywalizują tylko jako grupa – na poziomie klasy i szkoły, więc nie konkurują
między sobą. Jedynym indywidualnym wyzwaniem jest poprawienie swojego wyniku w Rundzie
II! Po zakończonej Rundzie I, zespół Aktywnych Szkół MultiSport opuści szkołę na dwanaście miesięcy, podczas których będziemy realizować cele wypracowanego w etapie rozgrzewki Planu Treningowego i sukcesywnie zwiększać poziom codziennej aktywności w szkole. Po roku zespół ASM wróci
do nas w ramach Rundy II, aby ponownie przeprowadzić testy sprawnościowe EuroFit + i porównać je
z wynikami z Rundy I.

Pamiętajcie - aktywne dzieci radzą sobie lepiej!

