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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA ZA ROK 2019

Burmistrz Beata Szczepankowska
z jednoznacznym wotum zaufania
i jednogłośnym absolutorium za rok 2019.
To wyraźne potwierdzenie poparcia radnych
oraz mieszkańców dla skutecznie i racjonalnie
realizowanej od lat przez burmistrz wraz
z radnymi i całą administracją polityki
zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy
Chorzele, jak też dbałości o finanse.
Podziękowania za pracę i współpracę na rzecz mieszkańców także dla wiceburmistrz
Katarzyny Brzezickiej, radnych, urzędników i szefostwa oraz pracowników jednostek
organizacyjnych Gminy.

Działamy dalej dla dobra naszych mieszkańców!
Mieszkańcy wybrali burmistrza i radnych, by wspólnie ze sobą współpracowali w realizacji
ich potrzeb. Wzajemne zrozumienie i zgoda dają ogromne możliwości wywiązania się z tego
powierzonego zadania. Są również zawsze dowodem troski o innych oraz koncentracji na
celu. Kultura współżycia to fundament takiej zgody. Bardzo się cieszę i dziękuję Radzie
Miejskiej za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za rok 2019, dając tym samym
wyraz akceptacji do zrealizowanego budżetu gminy oraz do polityki zrównoważonego
rozwoju całej gminy, która sukcesywnie zmienia przestrzeń służącą mieszkańcom.
Rok 2019 to kolejny rok intensywnej pracy. Inwestycje były wielorakie, dotyczyły wielu
inicjatyw proekologicznych, drogowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, oświetlenia,
oświaty, kultury, sportu czy ciągłej i stałej troski o naszych mieszkańców. Otrzymany mandat
zaufania jest dla mnie bardzo ważną motywacją do podejmowania strategii, polityk i planów
rozwoju Miasta i Gminy Chorzele na kolejny rok oraz daje mi pewność wzajemnego

zrozumienia kierunku tych działań.
Z wyrazami najwyższego szacunku,
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
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i sugestie.
Zachęcamy do korespondencji. Listy można
przesyłać na adres e-mail sekretariat@chorzele.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1,
06-330 Chorzele (z dopiskiem „Chorzele Nasza Gmina”).
Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania, adiustacji tekstów oraz
zmiany ich tytułów. Za wypowiedzi publikowane na łamach gazety
„Chorzele Nasza Gmina” redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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MIMO TRUDNEJ SYTUACJI SAMORZĄDÓW, TO BYŁ KOLEJNY DOBRY ROK DLA MIASTA I GMINY CHORZELE.
BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA PRZEKAZAŁA RADNYM
RAPORT O STANIE GMINY CHORZELE ZA 2019 ROK.
Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii
oraz stanu realizacji uchwał Rady Miejskiej w Chorzelach.
Na treść opracowanego Raportu składają się informacje obejmujące
obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań
realizowanych przez Gminę Chorzele.
Niniejszy dokument przedstawia cele i rezultaty naszych działań oraz
weryfikuje dotychczasowe zamierzenia i plany.
Należy podkreślić, że inwestycje rozpoczęte w 2018 r. zostały
zrealizowane w 2019 r., bądź ze względu na wielkość zakresu ich robót,
były nadal kontynuowane.
Na pewno realizacja wszystkich inwestycji oraz zadań bieżących nie
byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne. Dzięki nim
udało się zrealizować kilka kolejnych kluczowych inwestycji.
W ponad 200 stronicowym dokumencie w czytelny i obiektywny sposób przedstawiono najważniejsze działania
podjęte przez Samorząd Miasta i Gminy Chorzele. Jego lektura daje obraz bardzo pracowitego i efektywnego 2019 r.
- Podsumowując, 2019 r. to czas, w którym Gmina kontynuowała dynamiczny i przyjazny dla mieszkańców oraz
środowiska rozwój. Dowodzi temu niniejszy raport. Wobec powyższego zapraszam do lektury. Mam nadzieję,
że zapoznanie się Państwa z Raportem przyczyni się do lepszego poznania zagadnień związanych z szeroko
pojętym funkcjonowaniem całej naszej Gminy – podkreśliła burmistrz Beata Szczepankowska.
Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

MIASTO I GMINA CHORZELE – PRZYKŁAD FANTASTYCZNEGO ROZWOJU
autor: Referat Promocji

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces"– Henry
Ford. Niech niniejsze słowa będą wyznacznikiem dla nas wszystkich w codziennym
podejmowaniu decyzji i działań mających wpływ na lepsze jutro.

Chorzele z lotu ptaka

Budowa Przedszkola Samorządowego w Chorzelach

Trzydzieści lat temu w miastach, miasteczkach i wsiach odbyły się pierwsze w wolnej Polsce wybory
do rad gminnych, co uznaje się za symbol odbudowy samorządności w Polsce. Rocznica wyborów samorządowych to wspaniała okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jako filaru
demokratycznego państwa.
Za nami trzy dekady trudnej i wymagającej pracy na rzecz Miasta i Gminy Chorzele. Pracy, która okazała się
niezwykle ważną lekcją samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu. To właśnie na barkach
władz lokalnych spoczywa odpowiedzialność przeprowadzania społeczności przez wszystkie reformy państwa,
przez zmiany systemowe, sytuacje kryzysowe, wielkie wydarzenia narodowe, zapewniając jednocześnie
mieszkańcom rozwój, godne życie i perspektywy dla kolejnych pokoleń.
Świętując tak wyjątkowy jubileusz, należy pamiętać o osobach, które przez ostatnie 30 lat stały na czele władz
samorządowych Miasta i Gminy Chorzele. Każda z nich miała realny wpływ na rozwój naszej Małej
Ojczyzny. Począwszy od 1990 roku burmistrzami byli: śp. Ludwik Rogowski (1990-1998), Krzysztof
Nieliwodzki (1998-1999), Janusz Nidzgorski (1999-2002), Andrzej Krawczyk (2002-2006), Wojciech
Kobyliński (2006-2010). Od 2010 roku do chwili obecnej Burmistrzem Miasta i Gminy Chorzele jest
Beata Szczepankowska.
Współpraca i zrozumienie mogą zdziałać naprawdę wiele. To właśnie zaangażowanie i aktywność mieszkańców i osób skupionych w lokalnych wspólnotach sprawia, że nasza gmina stale się zmienia i rozwija.
Nie byłoby to również możliwe, gdyby nie mądra i życzliwa dla lokalnych społeczności strategia zarządzania
województwem przez marszałka Adama Struzika oraz powiatem przez Zenona Szczepankowskiego, którzy
zgodnie stawiali na zrównoważony rozwój zarządzanych przez siebie obszarów. Doskonała współpraca władz
gminy Chorzele z wyższymi szczeblami samorządu pozwoliła na realizację wielu inwestycji, przedsięwzięć
i skokowy rozwój naszej Małej Ojczyzny oraz zwiększyły komfort życia mieszkańców. To efektywne współdziałanie pozwoliło na stworzenie klimatu sprzyjającemu rozwojowi przedsiębiorczości, wspieraniu i rozwijaniu aktywności kulturalnej i społecznej oraz inwestowaniu w infrastrukturę. Efekty tej długoletniej pracy
udowadniają, że samorządy odgrywają wielką rolę w tym, by państwo mogło sprawnie funkcjonować.
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Są też oczywiście w pracy samorządowców bardzo trudne momenty, wynikające głównie z systemowego
niedofinansowania gmin z budżetu państwa. Administracja rządowa narzuca coraz więcej zadań, za którymi
nie idą niestety odpowiednie środki finansowe. Samorządy muszą stale zabiegać o dodatkowe źródła finansowania. Jednak mając na uwadze dobro mieszkańców i ich komfort życia, Gmina Chorzele jest wzorcowym
przykładem odważnego i racjonalnego podejmowania wszelkich działań i pozyskiwania dodatkowych
środków zewnętrznych, które pozwalają na utrzymanie tempa rozwoju naszej gminy.
Gmina Chorzele maksymalnie wykorzystuje szansę, jaką daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Dzięki
dynamicznym i sprawnym działaniom władz samorządowym wraz z całym zapleczem administracji oraz
aktywnemu i skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych - gmina cały czas jest modernizowana. Fundusze
są pozyskiwane również na działania o charakterze społecznym i niwelowania wszelkich nierówności.
Przy unijnym wsparciu, pomocy władz województwa mazowieckiego, byłych władz powiatu przasnyskiego
oraz własnym wysiłku udało się osiągnąć naprawdę wiele.
Miasto i Gmina Chorzele stale się rozwijają. Zrealizowano wiele inwestycji służących mieszkańcom, ale też
zapewniających wzrost jej konkurencyjności. Zmiany widać na każdym kroku – w szkołach, na ulicach oraz
we wszystkich ważnych dla mieszkańców miejscach. Wśród kilkuset inwestycji samorządowych są chociażby:
budowa strefy gospodarczej, budowa Przedszkola Samorządowego w Chorzelach, remonty i budowy dróg
oraz chodników, przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego, projekt przywrócenia do eksploatacji linii
kolejowej, gazyfikacja oraz elektryfikacja gminy, wymiana i budowa oświetlenia ulicznego, kapitalny remont
wszystkich szkół, doposażenie pracowni komputerowych oraz zakup tablic interaktywnych, zakup nowego
autobusu dla osób niepełnosprawnych, budowa nowoczesnej świetlicy w Zdziwóju Starym oraz liczne
gruntowne remonty wszystkich świetlic i strażnic na terenie całej gminy, instalacja monitoringu miejskiego,
zakup specjalistycznych wozów przeciwpożarowych wraz z wyposażeniem dla jednostek OSP, dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Chorzelach oraz pojazdów dla Komendy
Powiatowej Policji w Przasnyszu, wsparcie jednostek OSP, do których tylko w ostatnich latach trafiło ponad
7,5 mln zł, czy Spółek Wodnych, do których od momentu ich powstania w ramach pomocy de minimis przekazano ponad 1 mln 100 tys. zł. To oczywiście tylko niektóre z ogromnej ilości zrealizowanych inwestycji.
Budowa drogi na ul. Brzozowej w Chorzelach

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Chorzelach

Budowa remizy OSP w Zdziwóju Starym

Zakup samochodu strażackiego

Budowa ulicy Wesołej w Chorzelach
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Burmistrz Beata Szczepankowska, tak, jak i poprzednicy, z wielką dbałością podchodzi do środowiska
naturalnego i jakości powietrza. Dlatego też, wszystkie inwestycje są dokładnie analizowane i realizowane
w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na otaczającą nas przyrodę. Już od wielu lat gmina
prowadzi działania proekologiczne, mające na celu ograniczenie dewastacji środowiska naturalnego.
Ograniczyliśmy w tym czasie emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 20%, a inwestycje chroniące
nasze środowisko naturalne opiewają tylko w ostatnich latach na kwotę 30 mln zł. Należy wymienić niektóre
z nich: przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, rekultywacja wysypiska śmieci
w Chorzelach, budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach, budowa sieci
kolektora sanitarnego (ul. Zarębska), budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka
Ostrowska, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krukowo, Przątalina, Opaleniec, wykonanie
sieci wodociągowych w Chorzelach (ul. Chrobrego, Stara targowica, Zuzanny, Mieszka I, Władysława
Łokietka, Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, Grunwaldzka, Mickiewicza), wykonanie
kanalizacji sanitarnej w Chorzelach (ul. Ignatowskiego, Stara Targowica, Zuzanny), budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w Chorzelach, Bagienicach i Budkach, budowa stacji uzdatniania wody,
zakup zestawu hydroforowego do stacji uzdatniania wody w Zarębach, wykonanie dokumentacji technicznej
na zbiornik wyrównawczo-magazynujący w SUW w Zarębach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zakup
sensorów monitorujących jakość powietrza. Obecnie w naszej gminie działa program ekologiczny
„W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska-Jesteśmy Eko”. Projekt powstał w celu edukacji
mieszkańców oraz zintensyfikowania wspólnych działań promujących ekologię i ochronę środowiska.

Budowa paneli fotowoltaicznych

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy

Chodnik wzdłuż ul. 11 listopada

PSZOK w Chorzelach

Nowoczesne Targowisko Miejskie w Chorzelach
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Władze Gminy Chorzele podejmują wiele działań mających na celu wsparcie rolników, m.in. prace związane
z szacowaniem szkód producentów rolnych w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (susza,
przymrozki, huragany), wypłaty środków w ramach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej czy pozyskiwanie środków z NFOŚ na usuwanie folii
i innych odpadów z gospodarstw rolniczych.
Zapewniamy również opiekę i wsparcie dla osób potrzebujących,
starszych, chorych i niepełnosprawnych. W Chorzelach działa także
Klub Seniora, czy Młodzieżowa Orkiestra Dęta, które współfinansowane są z budżetu gminy. Rokrocznie dofinansowujemy organizacje
pozarządowe i kluby sportowe z terenu naszej gminy, na przykład
poprzez ogłaszane konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
Stadion Miejski w Chorzelach

Pumptrack w Chorzelach

Nie można również pominąć inwestycji związanych
z rekreacją i sportem. W naszej gminie mamy nowoczesną
pływalnię, hale sportowe, stadion miejski, boisko Orlik,
pumptrack, kort tenisowy, ścieżki rowerowe, otwarte strefy aktywności oraz liczne place zabaw. Na terenie naszej
gminy organizowanych jest wiele różnych uroczystości
i wydarzeń kulturalnych, społecznych oraz sportowych.

Jeszcze dużo wyzwań stoi przed nami. Nowe, dobre pomysły i odważne decyzje potrzebne są każdego dnia.
Musimy je podejmować dla dobra naszej społeczności, aby za kilka kolejnych lat można było powiedzieć,
że Miasto i Gmina Chorzele sprostały wyzwaniom współczesnego świata, a mieszkańcy są zadowoleni
ze swojej gminy. Intensywnie nadal wraz z sołtysami i radnymi pracujemy na rzecz naszych mieszkańców.
Planowane są kolejne inwestycje w ramach zrównoważonej rozbudowy każdego sołectwa i całej Gminy
Chorzele wraz z jej stolicą.

Z okazji święta samorządu terytorialnego słowa wdzięczności i podziękowania kierujemy do wszystkich
osób, które na przestrzeni tych 30 lat współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na
rzecz lokalnej społeczności oraz rozwoju Miasta i Gminy Chorzele oraz Polski samorządowej i demokratycznej. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, rolnikom, przedsiębiorcom, pracownikom administracji
zespolonej Gminy, oświaty, ochrony zdrowia, organizacjom pozarządowym, zasłużonym dla Miasta
i Gminy Chorzele, strażakom OSP, spółkom wodnym, kołom gospodyń wiejskich, sołtysom, przewodniczącym samorządu mieszkańców oraz kolejnych rad gminy, radnym i burmistrzom oraz Wam wszystkim, którzy
tworzycie naszą lokalną społeczność. Jesteśmy wdzięczni za wspólną pracę, konstruktywne pomysły
i decyzje. Życzymy jednocześnie dalszej wytrwałości i odpowiedzialności w podejmowaniu działań
dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Z wyrazami najwyższego szacunku dla mieszkańców i samorządowców
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
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PRACA BURMISTRZA DOSTRACZA WIELE SATYSFAKCJI I RADOŚCI
autor: Kurier Przasnyski

WYWIAD KURIERA PRZASNYSKIEGO
Z BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE BEATĄ SZCZEPANKOWSKĄ.
Kurier Przasnyski: Dlaczego zdecydowała się
Pani działać dla swojej lokalnej społeczności?
Beata Szczepankowska: Chorzele to miasto,
w którym się urodziłam, wychowałam, spędziłam swoje dzieciństwo i młodość. To właśnie tu
nawiązałam wiele przyjaźni i wiele pięknych
wspomnień zapadło mi w pamięci. Pokochałam
to miejsce, przyrodę i ludzi, którzy obdarzali
mnie zawsze wsparciem i pomocą. Czułam
wewnętrzną potrzebę, by dla tej wspaniałej
lokalnej społeczności oddać swoją cząstkę czasu
i siebie, by sprawić, aby życie w tym pięknym
zakątku Polski uczynić jeszcze lepszym.
Kurier Przasnyski: Jak długo piastuje Pani funkcję burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, a jak długo
działa Pani w samorządzie lokalnym?
Beata Szczepankowska: Funkcję burmistrza piastuję 10 rok. Jednak mój kontakt z samorządem rozpoczął się
już dużo wcześniej, gdyż przez kilka lat byłam radną społeczną i uczestniczyłam w sesjach i obradach komisji.
Kurier Przasnyski: Wcześniej pracowała Pani z młodzieżą jako dyrektor szkoły, czy nie było trochę żal
pozostawić tę pracę?
Beata Szczepankowska: Myślę, że nauczycielem zostałam z powołania. Kontakt z młodzieżą sprawiał mi wiele
radości i satysfakcji. Miałam to szczęście, gdyż nasza młodzież to wspaniali ludzie, chętni do nauki i do
podejmowania wielu działań na rzecz drugiego człowieka, czy chociażby ochrony środowiska. Wspólnie
realizowaliśmy wiele innowacyjnych programów, eksperymentów pedagogicznych czy braliśmy udział
w aktywnym życiu szkoły. Karty wspomnień z tego okresu warte są zapamiętania. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że wspólnie dużo uczyliśmy się od siebie. Młodzież zaraziła mnie swoją aktywnością, koncentrowaniem
się na celu, odwagą podejmowania wielu wyzwań. Było mi bardzo żal zostawić pracę w szkole, ale zdawałam
sobie jednocześnie sprawę z tego, że jako burmistrz - kontakt ze szkołą i możliwość wpływania na jej działania nadal pozostaną, i będę miała również możliwość podejmowania wielu inicjatyw, inwestycji, które poprawią
komfort życia wielu mieszkańców, w tym również naszych uczniów.
Kurier Przasnyski: Czy była pokusa, żeby po tylu latach, spróbować swoich sił w polityce krajowej,
np. start w wyborach parlamentarnych?
Beata Szczepankowska: Nie, nigdy o tym nie myślałam. Jestem zdania, że bezpośrednia praca z mieszkańcami
daje najwięcej satysfakcji.
Kurier Przasnyski: Czy kobieta - samorządowiec ma łatwiej czy trudniej zarządzać miastem i gminą?
Beata Szczepankowska: Będąc dyrektorem szkoły przez 18 lat uczestniczyłam w remontach i budowie dwóch
szkól, ich urządzaniu od podstaw, pozyskiwałam wiele środków unijnych i krajowych , organizowałam wiele
inicjatyw dla lokalnego środowiska, miałam więc spore doświadczenie w zarządzaniu, które pomogło mi
w pracy na stanowisku burmistrza. Osobiście nie odczuwałam trudności w zarządzaniu z tego powodu, że jestem
kobietą. Miałam to szczęście, że w swojej pracy zawsze spotykałam mądrych i dobrych ludzi. Osobiście nigdy
nie odczułam żadnej dyskryminacji. Wręcz odwrotnie, spotykałam się z szacunkiem, z zrozumieniem
i wsparciem.
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PRACA BURMISTRZA DOSTRACZA WIELE SATYSFAKCJI I RADOŚCI
Kurier Przasnyski: Jakie problemy lub sytuacje w działaniu samorządowca Panią najbardziej irytują?
Beata Szczepankowska: Na samorządy nałożonych jest wiele zadań , na które nie są zabezpieczone środki
finansowe. Ilość tych zadań stale rośnie. Dokumentacja, jest coraz bardziej obszerna. Realizacja zadań, wydawanie decyzji bardzo wydłużone w czasie. Prawo nie jest dostosowane do realnych potrzeb, bardzo skomplikowane i niespójne. Przykładem są opłaty za śmieci, na których wysokość samorządy nie mają żadnego wpływu,
a zrzuca się na nie odpowiedzialność. Brakuje stosowania zasady pomocniczości i przekazywania z budżetu
państwa do budżetu gmin dużo większych środków z podatków, które trafiają do budżetu centralnego.
Samorządy muszą stale zabiegać o dodatkowe środki finansowe, zamiast ten czas poświęcić na realizację
konkretnych działań.

Kurier Przasnyski: Największy Pani sukces w dotychczasowej karierze samorządowca ?
Beata Szczepankowska: To przede wszystkim zrealizowanie wielu inwestycji dla mieszkańców, które sprawiły
im radość i przyczyniły się do poprawy jakości i komfortu ich życia oraz wzmocniły ochronę środowiska.
Wymienię choćby budowę przedszkola, żłobka, dwóch sal gimnastycznych, placów zabaw, pumptrack,
parkingów, place zieleni, chodników, dróg, ścieżek rowerowych, targowiska, dom strażaka, SUW, kanalizację,
wodociągi, oczyszczalnie przydomowe, remonty świetlic, szkół, monitoring, czujniki powietrza, oświetlenie
i wiele, wiele innych.

Kurier Przasnyski: Czy jest coś, co do tej pory się nie udała, a chciałby Pani zrealizować?
Beata Szczepankowska: Tak. To budowa centrum miasta Chorzele, powstanie nowych miejsc pracy, budowa
dróg, na które czekają mieszkańcy oraz wdrożenie wielu jeszcze innych pomysłów związanych z ochroną
środowiska.
Kurier Przasnyski: Praca samorządowca, zwłaszcza burmistrza to odpowiedzialna funkcja, ale czy
w swojej dotychczasowej pracy zapamiętała Pani jakąś zabawną sytuację, która rozbawiła Panią do łez?
Beata Szczepankowska: Takiej sytuacji nie pamiętam, ale chcę podkreślić, że praca burmistrza dostarcza wiele
satysfakcji i radości.
Kurier Przasnyski: Czy łatwo jest pogodzić pracę w samorządzie z rolą mamy i żony?
Beata Szczepankowska: Nie jest łatwo. Ale pewnie w każdym zawodzie jest podobnie. Bardzo przydatna jest
tu umiejętność dobrej organizacji pracy. Na szczęście wydaje mi się, że taką cechę posiadam. Moje relacje
z najbliższymi są bardzo dobre. Często utrzymujemy ze sobą kontakt, lubimy ze sobą przebywać. Zawsze
w potrzebie mogę liczyć na pomoc moich kochanych dzieci i męża. Jestem zdania, że moja rodzina
to najpiękniejszy dar od Boga.

Kurier Przasnyski: Jednak nie samą pracą człowiek żyje. Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?
Beata Szczepankowska: Uwielbiam czytać książki, które przenoszą mnie do innych rzeczywistości, słuchać
dobrej muzyki, przebywać w otoczeniu rodziny, przyjaciół i przyrody.
Kurier Przasnyski: Plany i marzenia na przyszłość to...
Beata Szczepankowska: Plany i marzenia na przyszłość, to sprawienie by nasze miasto i gmina Chorzele, była
miejscem, gdzie moim mieszkańcom żyje się bardzo dobrze i nie chcą ani nie muszą stąd emigrować. Czują się
tu szczęśliwi.
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WYRÓŻNIENIE PRO-CHORZELE DLA DOWÓDCY 2. OREL W PRZASNYSZU PŁK. DYPL.
BOGUSŁAWA POSTKA. DZIĘKUJEMY TAKŻE WSZYSTKIM ŻOŁNIERZOM
I PRACOWNIKOM CYWILNYM.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska uhonorowała dowódcę 2. OReL w Przasnyszu
płk. dypl. Bogusława Postka najwyższym lokalnym wyróżnieniem samorządowym Pro - Chorzele. Przekazała
również podziękowania dla wszystkich żołnierzy i pracowników cywilnych przasnyskiej jedostki wojskowej za
dotychczasową współpracę i bardzo dobre przygotowanie oraz bezpieczne przeprowadzenie wspólnie
z Urzędem Miejskim akcji dystrybucji na terenie Miasta i Gminy Chorzele maseczek ochronnych dla mieszkańców, w obliczu trwającej epidemii COVID-19. Dzięki współdziałaniu, niezbędna pomoc i zakupione przez
Urząd środki ochronne dotarły bezpośrednio do wszystkich miejscowości na obszarze Gminy Chorzele, a także
były dostępne dla mieszkańców Miasta Chorzele. Nieoceniona pomoc dotyczy również dystrybucji wśród
mieszkańców Gminy przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
żywności z Banku Żywności.

29 maja, w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, burmistrz Beata Szczepankowska wraz
ze współpracownikami, w sposób uroczysty podziękowała w imieniu własnym, całego samorządu oraz
mieszkańców, dowódcy Bogusławowi Postkowi - za pomoc, wsparcie i bardzo dobrą współpracę przasnyskiej
jednostki wojskowej z Miastem i Gminą Chorzele. Dowódcy towarzyszył Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów
st. chor. sztab. Sławomir Olejniczak. Spotkanie było kolejną okazją do dobrej rozmowy, wymiany opinii
i omówienia możliwości dalszych wspólnych działań.
Współpraca przasnyskiej jednostki wojskowej z samorządem Miasta i Gminy Chorzele jest wzorowa, a władze
Gminy, jak również mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie żołnierzy. Pułkownik Bogusław
Postek zadeklarował kontynuację współdziałania na rzecz lokalnej społeczności, a burmistrz Beata
Szczepankowska pełną współpracę z Ośrodkiem.
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W podziękowaniu Pro – Chorzele Burmistrz Beata Szczepankowska napisała:
„W imieniu swoim oraz całej społeczności Miasta i Gminy Chorzele, z wdzięcznym sercem kieruję słowa
uznania i dziękuję Panu za wzorową współpracę z Samorządem Miasta i Gminy Chorzele oraz pełne
zaangażowania wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele.
Dla nas wszystkich jest Pan wzorem najlepszych cech człowieka i oficera Wojska Polskiego. Dziękuję Panu za
postawę godną naśladowania, trud pracy wkładany w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszej Małej
Ojczyzny i Kraju oraz bezinteresowną służbę ludziom, ofiarność i profesjonalizm podczas wypełniania
obowiązków służbowych Dowódcy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.

Pańską służbę na rzecz drugiego człowieka zawsze cechuje pracowitość, sumienność, otwartość na potrzeby
innych oraz chęć współdziałania dla dobra Ojczyzny. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, wymagające wiele
wytrwałości i poświęcenia. Tym bardziej doceniam Pańską wieloletnią służbę, wyróżniającą się mądrością,
wiedzą i rozwagą.
Dziękuję za pomoc w bardzo dobrym przygotowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu przez żołnierzy 2. ORel
w Przasnyszu, wspólnie z Urzędem Miejskim akcji dystrybucji na terenie Miasta i Gminy Chorzele maseczek
ochronnych dla mieszkańców, w obliczu trwającej epidemii COVID-19.
Bez pomocy Pana Dowódcy i żołnierzy Ośrodka, nie bylibyśmy w stanie szybko i sprawnie wyposażyć naszych
mieszkańców w niezbędne środki ochrony zdrowia i życia.
Dzięki świetnej organizacji i wysokiej kulturze osobistej Pańskich podwładnych, akcja została przeprowadzona
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz bez narażania zdrowia i życia mieszkańców.
Pomoc dla władz samorządowych i wsparcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
jest nieoceniona w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Na wyrazy uznania zasługuje bardzo dobry kontakt i współpraca Pana Dowódcy z burmistrzem Miasta i Gminy
Chorzele, Urzędem Miejskim oraz lokalną społecznością, a także życzliwość i profesjonalizm żołnierzy 2. ORel
w Przasnyszu.
Z głębi serca gratuluję Panu wysokiego zaufania społecznego oraz cieszę się, że jest Pan przyjacielem Miasta
i Gminy Chorzele. Życzę Panu dużo zdrowia, satysfakcji z pełnionej służby na rzecz Ojczyzny oraz spełnienia
wszelkich planów zawodowych i osobistych“.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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PRZETARG STAROSTWA NA DROGĘ NR 614 CHORZELE - MYSZYNIEC
NIE UWZGLĘDNIA POSTULATÓW MIESZKAŃCÓW.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska zwróciła się do marszałka Adama Struzika
z prośbą o interwencję w sprawie przebudowy przez starostwo powiatowe w Przasnyszu drogi wojewódzkiej
nr 614 Chorzele-Myszyniec. Interpelację w tej sprawie do nowych władz powiatu złożył również pierwszy
starosta, obecnie radny powiatowy Zenon Szczepankowski, który w poprzedniej kadencji pozyskał
na przebudowę tej drogi środki finansowe.
W dniu 4.06.2020 r. został ogłoszony przez starostwo przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 614 ChorzeleMyszyniec. Przetarg nie uwzględnia jednak, słusznych postulatów mieszkańców miejscowości przyległych do drogi
614, wyrażanych w trakcie konsultacji przeprowadzonych w 2018 r., kiedy Zarząd Powiatu Przasnyskiego V kadencji
ze starostą Zenonem Szczepankowskim na czele, pozyskał, we współpracy z samorządem wojewódzkim,
100% finansowania przebudowy tej drogi.
Burmistrz Beata Szczepankowska i pierwszy starosta Zenon Szczepankowski wnioskują, w ślad za wskazaniem
mieszkańców:
1) Budowę ronda na skrzyżowaniu drogi 614 z obwodnicą Chorzel w mieście Chorzele.
2) Budowę ronda na skrzyżowaniu drogi 614 z drogą powiatową w miejscowości Krukowo.
Skrzyżowania te będą obsługiwać bardzo duży ruch z dwóch kierunków i generować wiele groźnych wypadków
drogowych, jeśli przedstawione w koncepcji przetargowej rozwiązanie zostanie zrealizowane. Trwałość projektu
unijnego wykluczy późniejszą przebudowę tych skrzyżowań co najmniej o 5 lat.
3) Budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 3 km od zabudowań w mieście Chorzele do stacji kolejowej Chorzele
(w granicach miasta).
Droga 614 i ścieżka rowerowa stanowić będzie główny dojazd do strefy gospodarczej, w której wg zapowiedzi
inwestorów planujących budowę zakładów produkcyjnych w strefie, pracować będzie ok. 1000 osób, głównie
z Chorzel. Ścieżka rowerowa w tej sytuacji jest niezbędna i możliwa do wykonania, gdyż powiat przasnyski posiada
w ok. 1/3 długości własny, niewykorzystany grunt, a na pozostałej długości grunt stanowi nieużytek 5 i 6 klasy łatwy
do wykupienia w ramach specustawy.
4) Poszerzenie pasa drogowego na odc. ok 2 km przed m. Zaręby oraz ok. 2 km przed m. Krukowo dla drogi lokalnej
służącej przegonowi dużych stad krów, obecnie przeganianych droga wojewódzką.
5) Rozważenie wykonania ścieżki rowerowej od Zarąb do Krukowa i od Krukowa do mostu nad rzeką Omulew.
Ten fragment ścieżki był planowany jako element europejskiej autostrady rowerowej przez malownicze tereny natury
2000 w dolinie rzeki Omulew.
6) Wykonanie poprzecznych przegonów bydła przed miejscowością Zaręby i przed miejscowością Krukowo.
7) Remont odcinków drogi w miejscowości Zaręby. Odcinek ten został pominięty w ramach planowanej
przebudowy.
Zarówno burmistrz Beata Szczepankowska, jak też pierwszy starosta Zenon Szczepankowski wyrażają przekonanie,
że przyznane przez samorząd wojewódzki w 2018 r. pieniądze na przebudowę tej drogi (80% - środki europejskie
i 20 % środki własne samorządu wojewódzkiego) w wysokości 50 mln zł wystarczą na tak zaplanowaną realizację,
gdyż od początku były obliczone na wykonanie rond i ścieżki rowerowej oraz fragmentów drogi dla przegonu bydła.
Zamieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu ogłoszenie o przetargu ma formę prowizoryczną
i będzie zapewne uzupełniane jeszcze przez kilka miesięcy. Niech więc w ramach tych uzupełnień znajdą się, bardzo
słuszne i poprawiające bezpieczeństwo, postulaty mieszańców gminy Chorzele.
Ujęcie w realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej wykonania rond, ścieżki rowerowej oraz
fragmentów drogi dla przegonu bydła wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego drogi
614, ale jest również bardzo ważne z perspektywy mieszkańców miejscowości przyległych do drogi wojewódzkiej
nr 614 i jednocześnie użytkowników tej drogi.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE NIE WYDAŁA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
DOTYCZĄCEJ BIOGAZOWNI DO 1,5 MW—UMORZYŁA CAŁOŚĆ POSTĘPOWANIA.
Burmistrz Beata Szczepankowska umorzyła w całości postępowanie administracyjne, które na wniosek
potencjalnego inwestora miała obowiązek prowadzić w sprawie biogazowni o mocy do 1,5 MW, która
miałaby powstać w Chorzelach na gruntach wykupionych niedawno przez inwestora od Starostwa
Powiatowego Przasnyszu.
Tym samym, po okresie dość sporego zamieszania, pojawiających się w przestrzeni publicznej nieścisłych lub nieprawdziwych informacji budzących niepokój społeczny, protestach
mieszkańców, zaangażowaniu radnych i pełnej identyfikacji burmistrz Miasta i Gminy z oczekiwaniami lokalnej społeczności
oraz ochroną środowiska – postępowanie dotyczące biogazowni
o mocy do 1,5 MW zostało zakończone i zamknięte bez wydania
decyzji środowiskowej przez burmistrz.
Inwestor wnioskiem z dnia 07.05.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 11.05.2020 r.) wycofał wniosek
o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ,,Elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1,5 MW w gminie Chorzele”, na działce o nr ew. 197/2 w miejscowości Chorzele.
W związku z powyższym, postępowanie stało się bezprzedmiotowe, a burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,
korzystając z przysługujących jej możliwości prawnych, umorzyła w całości postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. ,,Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele” zlokalizowanego na
działce o nr ewid. 197/2 w miejscowości Chorzele, gmina Chorzele - bez wydania decyzji środowiskowej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE PRZEKAZAŁA 45 LAPTOPÓW DLA
NASZYCH SZKÓŁ I DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH!
Burmistrz Beata Szczepankowska przekazała wszystkim szkołom podstawowym, z terenu naszej gminy sprzęt
komputerowy, który trafi na czas nauki
zdalnej do dzieci z rodzin wielodzietnych.
Zapotrzebowanie na laptopy zostało ustalone
z dyrektorami szkół, którzy zebrali informację
na ten temat od rodziców. Po zakończeniu
edukacji w systemie kształcenia zdalnego
sprzęt wróci do szkół.
Gmina na ten cel pozyskała 115 tys. zł
ze środków Unii Europejskiej. Grant, który
otrzymaliśmy nie wymaga wkładu własnego.
Łącznie w ramach programu „Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+” Gmina Chorzele pozyskała 184 999,95 zł
i zakupiła oraz przekazała 84 laptopy, 17 dostępów do Internetu, 10 drukarek, jak też ubezpieczyła
zakupiony sprzęt.
Sfinansowano w ramach programu ,,Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POPC na lata 2014-2020.
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W Gminie Chorzele ruszyła akcja
zbierania plastikowych nakrętek!
Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy

w Chorzelach stanął pojemnik w kształcie
serca na plastikowe nakrętki
np. po napojach, mleku.
Pojemniki to wyraz dbałości o środowisko
oraz pomoc dla potrzebujących.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
do przyłączenia się do akcji zbierania
plastikowych nakrętek dla Łukasza na
rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny!
DNI CHORZEL I INNE IMPREZY MASOWE W 2020 ROKU ODWOŁANE.
Na wniosek dyrektora Ośrodka Upowszechnienia Kultury w Chorzelach, po przeanalizowaniu sytuacji
panującej w kraju, spowodowanej pandemią wywołaną przez COVID-19 oraz realizacją przepisów zawartych

w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
jak również w trosce o zdrowie i dobro mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele oraz regionu i racjonalną
gospodarkę

finansami

Gminy

–

burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska przychyliła się do
prośby dyrektora OUK i wyraziła zgodę
na

odwołanie

masowych

imprez

kulturalnych, zawartych w kalendarzu
imprez

zaplanowanych do realizacji

przez Ośrodek Upowszechniania Kultury
w Chorzelach w roku 2020, w tym Dni
Chorzel.
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INFORMACJE GMINNE

autor: OUK w Chorzelach

EKO RAJD ROWEROWY
24 czerwca Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach zorganizował Eko Rajd Rowerowy na trasie:
Chorzele -Brzeski Kołaki-Ulatowo Adamy. To była super impreza. Na koniec rajdu dla wszystkich uczestników przewidziany był poczęstunek ,konkursy o tematyce ekologicznej oraz upominki.
Patronat nad rajdem objęła Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.

ZAJĘCIA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
25 czerwca, jak co tydzień odbyły się zajęcia plastyczne młodzieży niepełnosprawnej. Tym razem warsztaty polegały na zabawie piaskiem kinetycznym. W efekcie końcowym wyszły piękne prace. Uczestnikom
zajęć gratulujemy kreatywności!

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

GMINNE NOWOŚCI

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA FINISZU
Prace związane z budową Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych są już dość
zaawansowane i niedługo nasi mieszkańcy
będą mogli korzystać z tej niezwykle
potrzebnej inwestycji.
PSZOK będzie składał się z budynku administracyjno-socjalnego, wiaty magazynowej,
placu manewrowego oraz wagi samochodowej
o nośności do 15 ton. Wykonane zostanie
ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową,
zieleń izolacyjna, sieć wodociągowa oraz
kanalizacyjna i deszczowa wraz z pompownią, separator zintegrowany z osadnikiem i zbiornikiem bezodpływowym, linia kablowa niskiego napięcia do zasilania obiektów oraz droga dojazdowa.
Obecnie wykonano już nawierzchnię drogi wewnętrznej, miejsca postojowe i ciągi piesze z kotki brukowej.
Zbudowano już sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, a w zaawansowanym stanie są prace
związane z zielenią, trawnikami i nasadzeniami.
Do PSZOK-u mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać wszystko to, czego nie mogą wyrzucić do zwykłych
pojemników, np. odpady niebezpieczne czy gabarytowe. Będą one przekazywane następnie przez Gminę dalej,
do miejsc zagospodarowania lub utylizacji.
Głównym celem projektu jest uporządkowanie i poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na
obszarze gminy Chorzele. Obecność PSZOK-u przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego
i zmniejszenia ilości składowanych odpadów, a więc ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, co
jest dla nas wszystkich niezmiernie ważne.
Nie zwalniamy tempa i pracujemy na rzecz rozwoju naszej Gminy i ciągłego polepszania komfortu życia
mieszkańców.

TRWAJĄ PRACE PORZĄDKOWO-KONSERWATORSKIE
NA STADIONIE MIEJSKIM W CHORZELACH.
Murawa na płycie głównej, dzięki odpowiedniej pielęgnacji wygląda lepiej, niż na niejednym boisku
z wyższych lig .
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INNOWACYJNE PROJEKTY

autor: S. Czaplicki

BRAWO! DRUGIE W NASZEJ GMINIE, A PIERWSZE WŚRÓD JEDNOSTEK OSP
SERCE NA PLASTIKOWE NAKRĘTKI POJAWIŁO SIĘ PRZY REMIZIE

OSP BUDKI!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przyłączenia się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Łukasza
na rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny!

BRAWA ZA KOLEJNĄ AKCJĘ NASZYCH MIESZKAŃCÓW!
TYM RAZEM DUCZYMIN. JESTEŚCIE SUPER.
Grupa małych mieszkańców Duczymina, pod opieką sołtysa Mateusza Piórkowskiego sprzątała swoją okolicę.
To kolejna akcja naszych młodych mieszkańców, która jednocześnie wpisuje się także w program ekologiczny

realizowany przez Urząd Miasta i Gminy: "W Gminie Chorzele sercom bliska-ochrona środowiska".
Najważniejsza jest przecież świadomość kształtowana od najmłodszych lat, że to, w jakimś środowisku
będziemy żyli, w dużej mierze zależy od nas
samych.
Wielkie gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych. Brawo:
•

Oskar Oleksik

•

Michał Woźniak

•

Jakub Woźniak

•

Kacper Woźniak

•

Patrycja Borkowska

•

Alicja Borkowska
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LAUREACI KONKURSU „MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA”
Konkurs literacki „MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA” został zorganizowany przez Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele oraz Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach. Chętni uczniowie z terenu naszej
gminy mieli za zadanie napisanie wiersza o tematyce ekologicznej. Ze względu na wysoki i wyrównany poziom
prac konkursowych organizatorzy postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników.
Poniżej prezentujemy pierwszą część nagrodzonych prac konkursowych. Kolejne wiersze zostaną zamieszczone
w następnym numerze gminnej gazety. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

***
Gdzieś na mapie jest maleńka kropka, kropeczka,
a ja tu mieszkam gdzie ta kropka, tu mnie spotkasz,
tu mnie poznasz.
W mojej Eko Ojczyźnie jest ciekawie i wesoło,
w moim mieście jest radośni.
Słońce tu świeci,

DROGI CZŁOWIEKU!
Drogi człowieku!
Nie ma nic piękniejszego we wszechświecie
niż życie na naszej planecie.
Gdzie przyroda jest różnorodna i kolorowa,

teraz gra w berka razem z cieniem.

gdzie życie rodzi się ciągle od nowa.

Pamiętajmy Ziemię mamy tylko jedną,

I czy to ssaki, ptaki, gady czy płazy,

więc szanujmy ją i dbajmy o Nią,

Ich los się od naszych decyzji waży.

Bo cóż poczniemy , gdy zniszczymy

Dlatego, drogi człowieku:

własny dom,

dbaj o przyrodę,

Giną lasy dookoła, giną rzeki i jeziora,

zwierzęta, powietrze i wodę!

giną ptaki pod ochroną,

Segreguj również śmieci

A więc nie czekajmy, zacznij działać,

i ucz tego wszystkie dzieci.

Dość maruderstwa, bezczynności, rozlazłości.

Bo bez tego nasza planeta nie ma racji bytu

I do dzieła,
Walczmy o Nią by nie zginęła,

i nie będzie mogła kiedyś, budzić w tobie tak
wiele zachwytu.

Walczmy razem, połączmy siły.

I chociaż to czasem ciężka praca,

Więzy zaciśnijmy.

to uwierz, że naprawdę Ci się to opłaca.

Zacznij od ochrony bo

Twe życie będzie piękne, długie i zdrowe

to najważniejsze,

na Ziemi czystej, zadbanej i kolorowej.

Chrońmy lasy, chrońmy naszą wodę,

Magdalena Lipińska, lat 15.

A więc dbajmy o przyrodę,
Na uczmy kochać, nasze lasy, wody i łąki,
Nasze formacje młode.
Amelia Sobolewska kl. 4a,
PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
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LAUREACI KONKURSU „MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA”
„Dbaj o Ziemię!”
Ziemię tylko jedną mamy,
i dlatego o nią dbamy.
Śmieci trzeba segregować,
by z planetą nie chorować.
Gdy plastiki i metale uzbieramy,
do żółtego worka je wrzucamy.
Szklane butelki, szklanki, wazony
i zielony worek jest już zapełniony.
Wszystkie gazety, zeszyty, pudełka,
to dla niebieskiego worka jest wyżerka.
Gdy zostaną Ci obierki po owocach i warzywach,
wiesz, że już ich nie używasz.
Do kompostownika lub brązowego worka to wrzuć,
by nie było tych odpadków czuć.
Z biegiem czasu nawóz z tego powstanie,
idealne podłoże na warzyw wysianie.
Ziemia prosi każdego z nas,
segregować śmieci nadszedł najwyższy czas!
Marysia Lipińska, 10 lat

EKO WIERSZ
Szanuję środowisko, niesamowite zjawisko.
Planeta Ziemia jest tylko jedna.
Zielona, wspaniała ,pachnącą łąkę nam dała.

Eko-apel
Ludzie!
Inteligentne istoty
jak my stworzone przez Boga.

Zwracamy się do was
- jesion, dąb, grab i buk nie łamcie naszych gałęzi,
nie zrywajcie liści.
Zwracamy się do was
- wieloryby, foki, pingwiny, kryle przestańcie emitować gazy cieplarniane;
topnieje Arktyka wymieramy.
Odrzuć plastik,
nie pozwól testować kosmetyków na przyjaciołach
- kotach, psach, myszach.
Zwracamy się do was –
walczcie!
Bez was zginiemy.
Bez nas – zginiecie.
Krzysztof Krakowiecki, Łaz

Rosę poranną, zorzę polarną.
Słonko złociste, jezioro przejrzyste.
Kwiaty pachnące, ptaszki śpiewające.
Lecz pamiętaj kolego, nie niszcz tego,
zostaw coś dla wnuka swego!
Gaś światło- gdy nie potrzebne.

Zakręcaj kran-jeśli to zbędne.
Śmieci segreguj-jak przykazano.
Szanuj kolego to co nam dano!
Julia Bryska kl. 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi.
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LAUREACI KONKURSU „MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA”
„Chorzele, a środowisko”
CHORZELE — z pozoru mała niewinna miejscowość, jednak kryje w sobie ogromne zielone serce
To właśnie w tej gminie nie trzeba wspominać o dbaniu o naszą planetę
Ktoś by zapytał, dlaczego? Jak tu nie wspominać o środowisku?
Odpowiedź jest prosta......Ponieważ dbanie o środowisko stało się naszą codziennością i z niej czerpiemy
radość i szczęście

To właśnie dzieci, młodzież i dorośli sami z siebie wspierają Ziemię
Parę dni temu młodzież z kilkoma dzieciakami spacerując po lesie zauważyła zaśmiecony las
Oczywiście nie czekając ani chwili dłużej wzięli się za sprzątanie lasu ze śmieci i toksyn
Jakież to wspaniałe a zarazem bardzo właściwe i obowiązkowe podejście do przyrody
Takich inicjatyw ze strony nas-mieszkańców Gminy Chorzele, jest bardzo dużo
Nasza praca i zaangażowanie o dobro naszej planety nie kończy się na jednorazowych akcjach

Dla nas stało się to nie tylko obowiązkiem ale również życiem codziennym i to daje nam satysfakcję,
bo wiemy że to co robimy jest słuszne i potrzebne
Ze względu na korona-wirusa znaczna część ludzi nie opuszcza domów, dlatego też starają się przełożyć
dbanie o środowisko na sferę domową
Chodzi tu między innymi o segregację śmieci czy oszczędzanie prądu i wody.
Takie z pozoru zwykłe i niewinne zadania w naszym życiu, są dla Naszej Planety bardzo kluczowe
i korzystne, ponieważ uczestniczą w procesie oczyszczania Ziemi i przywracania jej właściwego stanu.
Ludzie na całej naszej planecie powinni brać przykład z naszych okolicznych „Bohaterów”
Dzięki temu ograniczymy proces wyniszczania Naszej Planety przez śmieci i toksyny.
Warto pamiętać o tym, że Ziemia nie jest wieczna i nieśmiertelna
Kiedyś, przez nasz brak dbania o nią, możemy doprowadzić do jej wyniszczenia już na zawsze
Musimy jako obywatele i mieszkańcy Ziemi wziąć odpowiedzialność za ratunek naszej planety
To jest nasze prawo ale i obowiązek, dlatego DBAJMY O ŚRODOWISKO Z CAŁYCH SIŁ, ABY ŻYĆ
W CZYSTYM I SPOKOJNYM ŚRODOWISKU.

Sebastian Panuś kl. I b LO

