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REALIZUJEMY NA RZECZ MIESZKAŃCÓW
NAJWIĘKSZE INWESTYCJE W REGIONIE - CIĄG DALSZY

ŚWIETLICA WIEJSKA W PRUSKOŁĘCE JUŻ PO REMONCIE!
To kolejna inwestycja burmistrz Beaty Szczepankowskiej i władz Gminy, która poza swoim
aspektem czysto infrastrukturalnym, ma duży i pozytywny aspekt społeczny.
W świetlicy wiejskiej w Pruskołęce, Gmina wyremontowała pomieszczenia socjalne, zrobiono nowe
podłogi, instalacje, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz zakupiono niezbędne wyposażenie
w krzesła, stół i meble.

Wartość inwestycji wraz z wyposażeniem to ok. 28 tys. zł. Na jej realizację Gmina pozyskała
dofinansowanie 10 tys. zł. z budżetu marszałka województwa w ramach: „Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Kwotę 18 tys. zł zabezpieczyła w budżecie Gmina.

autor: S. Czaplicki

W POŚCIENIU WSI POWSTAJE NOWA ŚWIETLICA WIEJSKA ! ROBOTY RUSZYŁY
24 października, burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę na remont budynku
w Pościeniu Wsi, który dawniej służył jako zlewnia, a obecnie zostanie przystosowany do
użytkowania jako świetlica wiejska. Roboty budowalne już trwają!
Wartość inwestycji to prawie 100 tys. zł. Pieniądze, decyzją burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz
Rady Gminy, pochodzą z wygospodarowanych środków własnych.
Zakres inwestycji obejmuje: roboty sanitarne, elektryczne, wymianę pokrycia dachowego, remont
schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne roboty remontowe.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych to 31.01.2020 r.

BUDOWA KOLEJNEJ DROGI GMINNEJ - W REMBIELINIE IDZIE ZGODNIE Z PLANEM
Prace budowlane drogi gminnej w Rembielinie są na
zaawansowanym etapie. W związku z tym mogą wystąpić
utrudnienia w ruchu.
Mimo złożonego, bardzo dobrego wniosku, Gmina nie
otrzymała rządowej pomocy z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tym oraz gotową dokumentacją
projektową – burmistrz Beata Szczepankowska podjęła
decyzję o wykonaniu potrzebnej mieszkańcom inwestycji
ze środków własnych. Decyzja została zaakceptowana
przez Radę Gminy.

Wartość inwestycji to ponad 815 tys. zł.
Zakres inwestycji obejmuje między innymi:
budowę jezdni asfaltowej, poboczy, budowę
i przebudowę zjazdów, budowę rowów
odwadniających,
gospodarkę
istniejącą
zielenią, innych typowych elementów
wyposażenia drogi, a także wykonanie robót
przygotowawczych, robót ziemnych, robót
rozbiórkowych.
Termin zakończenia remontu drogi to połowa
kwietnia 2020 roku.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSOWY BĘDZIE MIAŁA NOWĄ PODŁOGĘ !

autor: S. Czaplicki

To kolejna z wielu realizowanych przez burmistrz Beatę Szczepankowską i władze Gminy,
większych i mniejszych, ale równie potrzebnych inwestycji na terenie całej Gminy Chorzele.
W ramach dbałości o zrównoważone inwestycje na terenie całej Gminy, kolejna Świetlica
Wiejska, w tym przypadku w Przysowych,
przejdzie w najbliższym czasie najbardziej
potrzebne modernizacje.
20 listopada władze Gminy Chorzele podpisały
Umowę na remont podłogi w Świetlicy
Wiejskiej w miejscowości Przysowy.
Koszt inwestycji to 40 tys. zł. Pieniądze
decyzją burmistrz Beaty Szczepankowskiej
i Rady Gminy pochodzą ze środków własnych.
Termin realizacji do końca 2019 roku.
Zakres robót obejmuje: rozebranie 131 m2
podłóg, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej, dwukrotne gruntowanie podłoża, ułożenie płytek i cokolików przyściennych. Rozebrany
zostanie również istniejący podest i wykonany nowy.
AŻ 40 KAMIZELEK ODBLASKOWYCH TRAFIŁO W RĘCE CHORZELSKICH ROWERZYSTÓW!
autor: A.T.

Okres jesienno-zimowy to niezwykle wymagający czas dla wszystkich uczestników ruchu
drogowego. Czynników, które utrudniają komunikację i przemieszczanie się jest co niemiara:
kapryśna pogoda, krótkie dni, a co za tym idzie – ograniczona widoczność na drodze.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz z naszymi Policjantami nieustannie prowadzą liczne działania mające na celu zmniejszenie i zapobieganie liczby wypadków z udziałem pieszych bądź rowerzystów. Tym razem, zadbano o to, aby 40 kamizelek odblaskowych trafiło w ręce osób poruszających
się na rowerach. Dzięki, temu staną się
oni widoczni na drodze i bezpiecznie
dotrą do wyznaczonego celu.
Zakup kamizelek został sfinansowany
przez Urząd Miasta i Gminy Chorzele,
a gadżety oraz cenne wskazówki
przekazali mieszkańcom post. Marcin
Tański oraz post. Justyna Osowska.
Bezpieczeństwo to podstawa. Pamiętajmy – bądźmy widoczni na drodze!
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TRWA BUDOWA NOWOCZESNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY
CHORZELE - NAJWIEKSZEJ INWESTYCJI W REGIONIE
Najważniejsza i największa realizowana obecnie przez burmistrz Beatę Szczepankowską i władze Miasta
i Gminy Chorzele oraz urzędników inwestycja, to rozbudowa oczyszczalni ścieków.
Nowa oczyszczalnia wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej będzie spełniała wymogi, zapewni bezpieczeństwo
środowiskowe mieszkańcom Gminy oraz stworzy większe możliwości powstawania nowych firm czy rozwoju
już istniejących.
Koszt inwestycji to ponad 20 mln zł. Burmistrz Szczepankowska wraz ze współpracownikami pozyskała
ogromne, niemal 10 milionowe dofinansowanie tej inwestycji z unijnego Funduszu Spójności.
Celem inwestycji jest wyposażenie aglomeracji powyżej 10 tys. RLM w sprawną instalację oczyszczania
ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
– 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. – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.
Inwestycja na pewno poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a ponadto wraz z rozbudową sieci
kanalizacyjnej, zwiększy się atrakcyjność i potencjał Miasta i Gminy Chorzele nie tylko dla mieszkańców,
ale i inwestorów.

Władze gminy dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie się rozwijała, ale była jednocześnie
miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym również korzystne warunki środowiskowe.
Niebagatelne znaczenie nowa oczyszczalnia ma również dla istniejących i przyszłych zakładów pracy.
Obecnie na końcowym etapie jest budowa nowych obiektów oczyszczalni ścieków oraz likwidacja (rozbiórka)
niektórych istniejących. W ramach inwestycji realizowane są następujące obiekty technologiczne: punkt zlewny
ścieków, sito ze zbiornikiem uśredniającym, budynek technologiczny, komora WKF, zbiornik osadu, zadaszony
plac składowania osadu, biofiltr, pochodnia biogazowa, odsiarczalnia biogazu, stacja sprężania gazu.
Gmina i jej mieszkańcy uzyskają 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.
Wdrożenie przedsięwzięcia w zasadniczy sposób poprawi stan środowiska naturalnego w regionie oraz wpłynie
na poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód
powierzchniowych i gleby.
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GMINA CHORZELE PRZYGOTOWUJE OBECNIE BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ
AŻ 15 KOLEJNYCH DRÓG I ULIC! KOLEJNE W PLANACH.
Władze Gminy przygotowują obecnie budowę i modernizację kolejnych, co najmniej 15 dróg i ulic
w mieście i gminie Chorzele. Złożono też wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
Kolejne drogi i ulice są w planach.
Władze Gminy Chorzele prowadzą obecnie jedne z największych
i najliczniejszych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych
w regionie. Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z urzędnikami pozyskała na nie wiele środków unijnych i krajowych,
a niektóre są dzięki temu budowane ze środków własnych.
Obecnie realizowane są m.in.: drogi, chodniki, świetlice wiejskie,
targowisko, oczyszczalnia ścieków, oświetlenie, place zabaw,
monitoring, zabezpieczenie mieszkańców w stały i bezproblemowy dostęp do wody, wodociągi, kanalizacja i inne.

Przygotowana dokumentacja projektowa na rozbudowę, budowę i przebudowę dróg gminnych
na terenie gminy Chorzele:
•
Przebudowa drogi - ulica Ruda w miejscowości Chorzele oraz rozbudowa i przebudowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudej w miejscowości Chorzele;
•
Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka gmina Chorzele; (wniosek na realizację zadania na
podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji w ramach programu wsparcia pn.: „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”)
•
Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu oraz budowa drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I;
(wniosek na realizację zadań na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, złożony do
Marszałka Województwa Mazowieckiego, o udzielenie dotacji w ramach programu wsparcia pn.:
„Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”)
•
Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta wraz z rozbudową odcinka drogi
gminnej Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy i rozbudową odcinka drogi gminnej Bogdany Wielkie –
Rapaty Sulimy – Łazy - etap I; (wniosek na realizację zadania na podstawie przygotowanej dokumentacji
projektowej, złożony w naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych)
•
Przebudowa drogi w msc. Opiłki Płoskie.
Projekty na przebudowę, budowę i rozbudowę dróg na terenie gminy Chorzele, które są w trakcie realizacji na podstawie zawartych umów:
•
Wykonanie projektu na modernizację drogi gminnej w miejscowości Binduga;
•
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Nowej
w Chorzelach;
•
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę / budowę ulicy
Cmentarnej, Spokojnej i Księżycowej w Chorzelach;
•
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi w msc. Duczymin;
•
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi w msc. Stara Wieś;
•
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy
ul. Grunwaldzkiej.
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MIASTO I GMINA CHORZELE BĘDĄ MIAŁY WŁASNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH! WŁADZE GMINY ROZPOCZYNAJĄ KOLEJNĄ, WAŻNĄ INWESTYCJĘ DLA
MIESZKAŃCÓW!
Burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze współpracownikami pozyskała na inwestycję środki unijne
w wysokości ponad 400 tys. zł. PSZOK powstanie w Chorzelach, w sąsiedztwie modernizowanej oczyszczalni
ścieków za ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Termin realizacji inwestycji to 31 lipiec 2020 roku.
5 grudnia, władze Gminy Chorzele podpisały umowę na budowę bardzo potrzebnego mieszkańcom, własnego
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 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 dalej do miejsc zagospodarowania lub utylizacji.
PSZOK przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i ułatwi mieszkańcom Miasta i Gminy nieodpłatne
pozbywanie się nietypowych odpadów, takich jak stare meble, sprzęt AGD, odpady remontowe czy farby, stare
opony, szkło, odpady wielkogabarytowe.
Zadaniem punktu będzie zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane dalej do miejsca, gdzie we właściwy sposób zostaną
zagospodarowane lub unieszkodliwione.
Fot: Roman Nadaj

Przykładowe odpady to: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady biodegradowalne, w tym
zielone, popiół, odpady higieniczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
zużyte opony, i inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.
Głównym celem projektu jest uporządkowanie i poprawa efektywności gospodarki odpadami komunalnymi na
obszarze gminy Chorzele, poprzez zwiększenie poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych
selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. Obecność PSZOK-u
przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.
PSZOK będzie składał się z następujących obiektów: kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, wiata
magazynowa, plac manewrowy, waga samochodowa o nośności do 15 ton, 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 NN zalicznikową zasilania obiektów.
Roboty ziemno-montażowe związane z budową PSZOK obejmują: roboty ziemne, makroniwelacja w granicach
ogrodzenia, drogę dojazdową dł. ok. 150 m i szer. 4,0 m z kostki betonowej, nawierzchnię z kostki betonowej,
ogrodzenie dł. 165 m i wys. 1,8 m z siatki ocynkowanej na cokole, przesuwną bramę wjazdową szer. 5,0 m,
kontener socjalno-techniczny, kontenery na odpady, sprzęt komputerowy, wiatę stalowa o wym. 12,0x6,0 m
i wys. ok. 5,0 m, pokrytą blachą trapezową, roboty elektryczne, wodociąg, kanalizację sanitarną.

Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich
negatywnego wpływu na środowisko, a także zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych
procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów
składowanych.
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NOWE KAMERY MONITORINGU NA TERENIE GMINY CHORZELE
9 kolejnych, nowych kamer monitoringu pojawiło się na terenie Gminy Chorzele. Urząd Miasta i Gminy za
27 tys. 500 zł. zainstalował je w Łazie, Krukowie i Raszujce.
Bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z priorytetów burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz władz Gminy.
Kolejne, nowe kamery będą monitorowały plac zabaw i punkt przedszkolny w Łazie, teren świetlicy
wiejskiej z placem zabaw w Krukowie oraz plac zabaw w Raszujce.
Przypomnijmy, ze monitoring miejski obejmuje również miasto Chorzele.

W KOLEJNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY CHORZELE DZIAŁA JUŻ NOWE OŚWIETLENIE!

1 sierpnia, burmistrz Beata Szczepankowska
podpisała umowę, a obecnie Gmina zakończyła już
budowę oświetlenia ulicznego w kolejnych
5 miejscowościach.
24 nowe lampy z oświetleniem ledowym pojawiły
się w Bagienicach Wielkich, Opaleńcu, Zdziwóju
Nowym, Zarębach i Dzierzędze Nadbory. PGE
uruchomiło już lampy.

Wartość inwestycji to 73 tys. zł. Kwotę 30 tys. zł Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.
Gmina dla realizacji przedsięwzięcia zapewniła wkład
własny w wysokości 43 tys. zł.
Natomiast w trakcie ostatniego etapu realizacji są lampy
w kolejnych miejscowościach: Czaplice Wielkie,
Czarzaste Małe, Liwki oraz Nowa Wieś Zarębska.
Fot: Roman Nadaj
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Dając krew, dajesz życie
30 listopada nasz mieszkaniec i druh OSP Piotr Więcek, który oddał ponad 50 litrów krwi, otrzymał podczas
Regionalnej Gali Honorowych Dawców Krwi w 100-lecie PCK, odznaczenie Ministra Zdrowia "Honorowy
Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" oraz list gratulacyjny i nagrodę rzeczową ufundowaną przez
burmistrz Beatę Szczepankowską. Wielki szacunek, słowa uznania i pozdrowienia dla druha Piotra oraz
wszystkich Honorowych Dawców Krwi.

Dziękujemy i gratulujemy 40 lat Tygodnika Ciechanowskiego!

Z okazji jubileuszu 40-lecia „Tygodnika Ciechanowskiego”, na ręce prezesa Zarządu i Redaktora
Naczelnego pana Ryszarda Maruta oraz pani Anny Dąbrowskiej, w imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej, złożyliśmy wyrazy szacunku i uznania dla całego Zarządu Wydawnictwa „Ciech-Press”, zespołu
redakcyjnego, dziennikarzy, fotoreporterów i współpracowników gazety.
Rozumiejąc i doceniając rolę mediów w życiu publicznym, życzymy zdrowia, pogody ducha i sił do dalszej
pracy dla dobra regionu.

Fot: Roman Nadaj
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3 i 4 grudnia odbyły się fantastyczne Mikołajki 2019 dla dzieci z całej Gminy zorganizowane przez
burmistrz Beatę Szczepankowską, Urząd Miasta i Gminy oraz MKRPA.
Dla dzieci przygotowanych było mnóstwo atrakcji. Pierwszego dnia na mikołajkach bawiły się dzieci
młodsze. Spotkanie rozpoczęło się cudownym spektaklem pt. „Polarna Przygoda” przygotowanym przez
Teatr Katarynka. Była to komediowa bajka o przygodach dwóch szalonych pingwinów Bolka i Loli,
uwielbiających rock&rolla, którzy przez swą nierozwagę obudzili polarnego potwora, który okazał się
zwykłym, zaplątanym w śmieci ptakiem. Dzieci dowiedziały się, że lód bywa zdradliwy. Bajka ukazała ile
dobrych rzeczy zależy od człowieka, żyjącego w zgodzie z przyrodą. Poruszona została również tematyka
dotycząca problemów ekologicznych naszej planety. W zabawny i przystępny sposób dzieci przyswoiły
wiedzę o ochronie środowiska, ucząc się dlaczego warto dbać o planetę. Po teatrzyku przyszła pora
na smakowity tort. Jednak najbardziej oczekiwanym momentem była wizyta Św. Mikołaja. Wszystkie dzieci
otrzymały świąteczne prezenty. Ostatnim punktem programu był przepyszny obiad.

Drugi dzień mikołajek zorganizowany był dla dzieci ze starszej grupy wiekowej. Dzieci mogły obejrzeć
ciekawy, świąteczny spektakl wystawiony przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Na spotkanie został również
zaproszony Rafał Krawczyk – koordynator powiatowy ratownictwa – sekcyjny z KPPSP w Przasnyszu,
który opowiedział o zagrożeniach podczas zabaw na lodzie. Dzieci nauczyły się m.in. jak zachować się kiedy
zarwie się pod nami lód oraz jak udzielić pomocy osobie tonącej. Dzieci przeszły również kurs pierwszej
pomocy. Dla uczestników mikołajek przygotowany był obiad oraz przepyszny tort. Nie zabrakło także
odwiedzin Mikołaja z pełnym workiem prezentów.

Były to wspaniałe dwa dni, które pozostawią po sobie mnóstwo ciepłych wspomnień i na długo zapadną nam
w pamięci. W tym roku w Mikołajkach wzięło udział 224 uczniów z terenu naszej gminy. Cieszymy się, że aż na
tylu dziecięcych buziach udało nam się wywołać uśmiech, bo kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!
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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3 grudnia podczas Mikołajek 2019 odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu na „Najpiękniejszą kartkę
Bożonarodzeniową” zorganizowanego przez Beatę Szczepankowską, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
Zainteresowanie konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bowiem łącznie wpłynęło 148 kartek
świątecznych. Wybór najlepszych prac okazał się nie lada wyzwaniem, gdyż wszystkie były wyjątkowe. Każda
kartka pokazywała talent, pracę i serce włożone w jej stworzenie. Komisja konkursowa oceniając prace brała
przede wszystkim pod uwagę samodzielność, kreatywność oraz zgodność techniki wykonania pracy z regulaminem konkursu. Na laureatów czekały wspaniałe nagrody oraz dyplomy. Ponadto kartki, które zwyciężyły
zostały wysłane jako tegoroczne świąteczne kartki Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

NAGRODZONE PRACE KONKURSOWE
Adrian Mikołajski

Dominik Grabowski

Dawid Wichowski

Michał Bunalski

Natalia Szydlik

Michał Koziatek

Alicja Łapińska

Amelia Dygnos
Konrad
Waśniewski

Sebastian
Szymaniak

Kacper Maliński

Wiktoria Jaworska
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WYNIKI KONKURSU
Kategoria: żłobek-przedszkole
I

miejsce

-

Michał

Bunalski

–

Przedszkole

Samorządowe oddział w Łazie
II

miejsce

–

Sebastian

Szymaniak

–

Oddział

przedszkolny w Zarębach
III miejsce – Michał Koziatek
Samorządowe w Chorzelach

–

Przedszkole

Kategoria: kl. I-III
I miejsce – Dawid Wichowski – kl.II b, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Chorzelach
II miejsce – Alicja Łapińska – kl.III, Szkoła
Podstawowa w Duczyminie
III miejsce – Wiktoria Jaworska – kl.I, Szkoła
Podstawowa w Krukowie

Kategoria: kl. IV-VI
I miejsce – Adrian Mikołajski – kl.VI b, Szkoła
Podstawowa w Duczyminie
II miejsce – Amelia Dygnos – kl. IV, Szkoła
Podstawowa w Duczyminie
III miejsce – Konrad Waśniewski – kl. V, Szkoła

Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej
Kategoria: kl. VII-VIII
I miejsce – Dominik Grabowski –kl. VII, Szkoła
Podstawowa w Pościeniu Wsi
II miejsce – Natalia Szydlik – kl. VII, Szkoła
Podstawowa w Zarębach
III miejsce – Kacper Maliński –kl. VII a, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Chorzelach
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Ocieplenie klimatu, topniejące polarne pokrywy lodowe, a co za tym idzie podnoszący się poziom wód, gdzieś we wiadomościach słychać o tonącej Wenecji, tonach śmieci i zanieczyszczeń pływających w oceanach, czy emisji gazów cieplarnianych
ze składowisk odpadów. Widzieliśmy już wiele zdjęć przedstawiających wyspy śmieci, do myślenia dały nam też fotografie
martwych i kalekich zwierząt, które padły ofiarami zaśmiecania środowiska. Jednak nam, mieszkańcom gminy Chorzele
ciężko zauważyć te zmiany, które ostatnio tak nagłaśniają media; przecież u nas nic takiego się nie dzieje, a tonące miasta
i olbrzymie płonące wysypiska śmieci są daleko. Siedząc w domach śledzimy napływające informacje i słuchamy różnych
ostrzeżeń i relacji, jednak dzielący nas ekran telewizora sprawia, że obrazy te wydają się odległe, wręcz nierzeczywiste –
tu wszystko jest w porządku, płacimy za wywóz śmieci, śmieciarka odbiera, to nas nie dotknęło… a może to nas jeszcze nie
dotknęło?
Blisko dwa miesiące temu, sprzyjająca pogoda i jesienna aura wielu z nas zachęciła do grzybobrania, jednak na grzyby mogliśmy
natknąć się równie często jak na śmieci pozostawione w lesie. Papierki po słodyczach, wszelkiego rodzaju butelki, puszki, nawet zużyte opony i meble porzucone pośród drzew, a to dopiero początek wyliczanki. Niejednego zaskoczyły mniejsze lub większe, dzikie
„wysypiska śmieci” zalegające w mchu, gdzieś pomiędzy gęstwiną świerków. Mało tego, podobnych obrazów nie trzeba nawet
intensywnie szukać, wystarczy krótki spacer poboczem mniej uczęszczanej drogi, albo brzegiem rzeki, żeby dostrzec w trawie
pozostałości papierków, niedopałków, kapsle… Ponury widok, zupełnie niepasujący do piękna przyrody i skłaniający do głębokiej
refleksji nad problemem. Problemem dotyczącym nas wszystkich, bowiem niewielu zdaje sobie sprawę, że Polska wydaje blisko
16 mln zł rocznie na oczyszczanie lasów ze śmieci.
Obecnie największy problem dotyczy zwłaszcza odpadów kłopotliwych do segregacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów
poremontowych, sprzętów elektronicznych, popiołu, złomu itp. Zrozumiałe jest, że pozbywamy się rzeczy niepotrzebnych czy popsutych, jednak podrzucenie i pozostawienie ich w lesie nie jest rozwiązaniem. Pomijając oczywistą kwestię zaśmiecania środowiska,
wydaje się, że w dalszym ciągu nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż pozbycie się śmieci poprzez ich wywóz do lasu jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny 5 000 zł i 30 dni pozbawienia wolności, o czym mówi art. 162 Kodeksu wykroczeń:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo
w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu
w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. Należy również pamiętać, że każdy świadek łamania tych przepisów
powinien niezwłocznie powiadomić najbliższy komisariat policji.
Wróćmy jednak do kłopotliwych odpadów zalegających na naszych posesjach – rozwiązanie problemu wcale nie jest tak skomplikowane jak mogłoby się wydawać. Odpady wielkogabarytowe czy elektroodpady itp. do tej pory były odbierane w wyznaczonym
terminie przez firmę specjalistyczną. Co jednak z pozostałymi śmieciami, takimi jak zużyte opony, popiół, odpady remontowe czy
niebezpieczne? Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców przy pozbywaniu się ww. jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, tzw. PSZOK, który powstaje w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Chorzelach i zostanie uruchomiony wraz
z końcem lipca przyszłego roku. (Więcej na ten temat str. 8.)
Od stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa m.in. znaczną
różnicę w cenach za odbiór śmieci posegregowanych i zmieszanych. Niesegregowanie odpadów kosztuje nawet kilka razy więcej niż
ich sortowanie. Wniosek jest jeden, na segregacji śmieci po pierwsze zaoszczędzimy, a po drugie pośrednio wpłyniemy na poprawę
jakości powietrza, gleby i wody, tym samym minimalizując zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Rozdzielając śmieci w gospodarstwie domowym przyczyniamy się do pozyskiwania surowców wtórnych, co z kolei zmniejsza zużycie zasobów naturalnych.
Większość z nas stosuje się do nowych zasad, stara się segregować odpady, próbujemy troszczyć się o lokalne środowisko, a mimo
to śmieci wciąż pojawiają się w miejscach gdzie być ich nie powinno. Często słyszy się: „Ale po co skrupulatnie segregować śm ieci,
skoro wszystkie worki i tak trafiają do jednej śmieciarki?”. Faktycznie, wątpliwości mieszkańców nie są bezpodstawne, ponieważ
obserwując proces odbioru śmieci z zewnątrz właśnie tak to wygląda – pozory jednak mylą. Po poszczególne kontenery zwykle przyjeżdżają osobne samochody, ale często zdarza się, że do jednej śmieciarki trafiają zawartości np. dwóch kontenerów. Nie oznacza to
jednak, że nasze wysiłki podczas segregacji idą na marne. Te śmieciarki mają wewnątrz specjalnie podzielone komory, które umożliwiają odbiór różnego rodzajów odpadów, nie mieszając ich przy tym. Ewentualnie są one rozdzielane na następnym etapie.
Segregacja śmieci zwiększa naszą odpowiedzialność za otoczenie i świadomość ekologiczną, w ten sposób, wyrabiają się w nas
nawyki porządku i oszczędności. Mimo wszystko, zwłaszcza w jesienno-zimowym okresie, zdarzają się przypadki spalania śmieci
w domowych piecach. Wielu ludzi postrzega spalanie za tanią i prostą metodę pozbywania się odpadów. Niestety to tylko pozorna
oszczędność, ponieważ takie działania przynoszą więcej szkody niż pożytku. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i najbliższych,
na niebezpieczeństwo narażamy swój dom. W trakcie spalania odpadów np.: butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, foli
rolniczej, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery oraz elementy gumowe, do atmosfery uwalniane są
toksyczne związki.
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Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, siarki i tlenków azotu, które uwalniane z dymem do powietrza dostają się
do naszych dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając uprawy i wody gruntowe, a pośrednio oddziałując również na
zwierzęta, o czym świadczą m.in. badania wykazujące obecność tych związków w mleku i jajkach. Nawet w niewielkich ilościach
substancje te mają działanie negatywne – mogą wywoływać alergie, choroby układu oddechowego, a nawet nowotwory i porażenia.
Zamiast próbować oszczędzać w ten sposób, lepiej zastanowić się nad problemem produkcji śmieci i rozważyć jego przyczyny. Każdy
z nas wyrzuca codziennie mnóstwo odpadów, nie zdając sobie sprawy, że co roku statystyczny Polak wytwarza blisko 315 kg śmieci,
a jedna rodzina produkuje ich prawie 1 tonę rocznie. Odpady niesegregowane i niezagospodarowane muszą być wywożone na ciągle
powiększające się wysypiska, na których utrzymanie płacimy wszyscy. Warto więc zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu,
zwłaszcza, że każdy z nas może w tym przypadku zdziałać bardzo wiele swoimi codziennymi wyborami.

Jak śmiecić mniej? Spróbuj kupować tyle, ile naprawdę potrzebujesz i zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia. Pamiętaj,
że w Polsce marnuje się prawie 9 mln ton jedzenia rocznie. Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torbę wielokrotnego użytku. Jeśli zdarzy
się, że nie masz jej przy sobie, nie kupuj plastikowej reklamówki. Poproś w sklepie o papierowy karton. Pamiętaj, że foliowa torba
rozkłada się ok. 300 lat, a papierowy karton niecały rok. Zamiast jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można
wielokrotnie ładować. Unikaj produktów zapakowanych w wielowarstwowe opakowania. Staraj się nie korzystać z produktów
jednorazowych np. plastikowych sztućców na grilla, kubeczków czy papierowych talerzyków.
Wbrew pozorom śmieci są także zasobem, a to, że coś trafia do kosza nie oznacza, że nie może nam więcej służyć. Dzięki recyklingowi odpady we większości przypadków można przerobić, albo ponownie wykorzystać odzyskując z nich cenne surowce. Z przetworzonych odpadów mogą powstać np.: chusteczki higieniczne, papier toaletowy, doniczki, kosze, kubki, meble, a nawet ubrania. W ten
sposób zamiast na przykład wycinać las, papier produkujemy z makulatury. Szeroko zakrojony recykling oraz przeróbka odpadów,
przyczynia się także do obniżenia „śladu węglowego” negatywnie wpływającego na klimat.
Na pewno wielu z nas podczas segregacji śmieci nie raz miało wątpliwości, gdzie powinien trafić np. kartonik po mleku, który mimo
wierzchniej warstwy papieru posiada plastikowy korek, a ponadto w środku wyłożony jest warstwami polietylenu oraz folii aluminiowej. Odpowiadając na to i wiele podobnych pytań przedstawiamy poniżej zestawienie i podpowiadamy co należy wyrzucać, a czego
nie, do danych pojemników:
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Spotkanie autorskie z Małgorzatą Urszulą Laską

MGBP w Chorzelach zorganizowała 4 grudnia w Przedszkolu Samorządowym, spotkanie autorskie z pisarką.
Gościem była Małgorzata Urszula Laska pochodząca z Myszyńca, a obecnie mieszkająca i pracująca we
Frankfurcie nad Menem. Do Kurpi, krainy dzieciństwa wraca nie tylko fizycznie, ale i w książkach, wplatając
elementy regionalne i językowe. Odbyły się dwa spotkania dla wszystkich grup przedszkolnych.
Pani Małgorzata zadebiutowała książką dla dzieci o jeżu pt. „Pan Dreptusiński”, gdzie stworzyła też ilustracje.
Kolejne jej książki to "Tajemnica żabiej wyspy", "Notros", „Pod Kurpiowską strzechą”, „Mały bohater”.
Dla starszych czytelników napisała „Dziewcak” i „Łatwo nie będzie”, które zostały też nagrodzone.

Źródło: nowoczesnerolnictwo.info

Autorka na spotkaniu w Chorzelach zaprezentowała swą najnowszą książkę, jeszcze nie dostępną
w księgarniach, pt. „Wszyscy jesteśmy potrzebni” i pokazała dzieciom teatrzyk obrazkowy kamishibai
z ilustracjami do tej książki. Przeczytała kilka wierszyków oraz zaśpiewała z dziećmi piosenkę o żabce.
Pani Małgorzata porusza często w książkach dla dzieci tematykę empatii i wrażliwości na los zwierząt,
szczególnie bezdomnych, chorych oraz gatunków zagrożonych wyginięciem, a także umieszcza rysowanki
i informacje o zwierzętach. Np. „Notros” to historia zagubionego psa zostawionego przed sklepem, który zanim
powróci do domu przeżyje wiele ciekawych przygód i pozna nowych przyjaciół. Pozycja napisana dużą
czcionką z myślą o dzieciach, które zaczynają czytać. Jej książki są mądre i ciekawe. Dziękujemy za wspaniałe
przyjęcie gości w przedszkolu i sympatyczną atmosferę.
Warsztaty Bożonarodzeniowe w Żłobku Miejskim w Chorzelach
autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

11 grudnia w Żłobku było gwarno i wesoło. W miłej atmosferze wszyscy goście, którzy przybyli do nas
w tym dniu, wzięli udział w warsztatach, które prowadziły przemiłe panie z Kurpiowskiego Koła Biblioteki
w Zarębach. Panie pokazały nam jak wykonać piękne kwiaty gwiazdy betlejemskiej. Wszyscy z wielkim
zaangażowaniem wykonywali zadanie. Dziękujemy Pani Helenie, Pani Zofii, Pani Mariannie oraz Pani
Jadwidze za przybycie i pomoc w przeprowadzaniu warsztatów bożonarodzeniowych. Dziękujemy również
wszystkim przybyłym gościom za wspólnie spędzony czas.
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„Nietypowy dzień w mojej szkole”
W PSP w Zarębach odbyły się Mikołajki zorganizowane przez Dyrekcję szkoły, Radę Rodziców
przy współudziale Samorządu Uczniowskiego. Tego dnia Święty Mikołaj rozdał wszystkim
uczniom słodkie upominki oraz prezenty.

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym podtrzymywane są mikołajkową tradycję. Od samego rana z każdej
strony kręciły się po korytarzach i w klasach dzieci ubrane na czerwono, w pięknych mikołajkowych czapkach.
To najbardziej wyczekiwany dzień w roku! Wszystkie dzieci nie mogły doczekać się gościa w czerwonym
ubraniu i z workiem pełnym prezentów. Oczywiście Mikołaj nie zapomniał o uczniach naszej szkoły i tegoż dnia
do nas przybył. Z racji sędziwego wieku podpierał się długą laską, a w noszeniu prezentów pomagały mu Śnieżynki. Dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym,
że zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj.
Najpierw Mikołaj udał się z wizytą do maluchów. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione,
a kiedy znalazły się blisko św. Mikołaja – troszkę onieśmielone. Oprócz pełnego prezentów worka
św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne,
słuchały rodziców i pań w przedszkolu.
Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom wręczył zabawki, pomoce dydaktyczne, puzzle,
gry i zabawy edukacyjne oraz słodycze. Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się pięknie zaśpiewaną piosenką.
Następnie Mikołaj odwiedził uczniów klas I – III. Dzieci obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie
sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom.
Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego
zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami i słodyczami przyjmowanymi z wypiekami na twarzach
i z nieskrywaną radością. I pożegnał się…mówiąc,
że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc musi
się spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. Udał się zatem
z wizytą do klas uczniów IV – VIII, gdzie wszystkich
obdarował słodyczami. Mikołaj nie zapomniał też
o Dyrekcji, nauczycielach oraz pracownikach obsługi. Na
każdego czekał słodki upominek. Spotkanie z Mikołajem
minęło w bardzo miłej atmosferze i przyniosło wszystkim
radości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci
uczniów.
A więc do następnego roku Mikołaju!!!
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Zajęcia plastyczne w OUK

autor: OUK w Chorzelach

6 grudnia dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne organizowane przez Ośrodek Upowszechniania
Kultury w Chorzelach własnoręcznie zrobiły bombki na choinkę.

12 grudnia na zajęciach świetlicowych dla młodzieży niepełnosprawnej uczestnicy projektowali czapki
Mikołaja oraz kartki świąteczne, które będą mogli wysłać swoim najbliższym z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace były niezwykle piękne i staranne.

Dzień Życzliwości i Pozdrowień u Smerfików
autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

22 listopada - w Dniu Życzliwości i Pozdrowień, Smerfiki z Przedszkola Samorządowego w Chorzelach—
oddział w Łazie, wykonały cudowny kwiat życzliwości i przyjaźni, na jego płatkach znalazły się wypowiedzi
dzieci związane z tymi słowami. Obie te wartości są piękne i należy pielęgnować je jak kwiaty.
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autor: K.P.

25 listopada świętujemy Światowy Dzień Pluszowego Misia,
który obchodziły wszystkie szkoły z naszej gminy.

Mimo ogromnej popularności tej zabawki, mało kto zna jej ciekawą historię, która ma swój początek
w niemieckim miasteczku Giengen an der Brenz.
Wszystko zaczęło się pod koniec XIX wieku, od Margarete Steiff, która mimo częściowego paraliżu
wskutek choroby Heinego-Medina zaczęła szyć przeróżne pluszowe zwierzątka – w tym misie.
Zabawki stały się tak popularne, że w 1880 roku jej siostrzeniec założył firmę produkującą pluszaki, a kilka
lat później wystawił je na targach w Lipsku.
Pluszowe zwierzątka, a zwłaszcza misie, tak zachwyciły Amerykanów, że kilka tysięcy egzemplarzy
wyeksportowano do USA. W Stanach Zjednoczonych pluszowe misie zdobyły ogromną popularność i stały
się inspiracją dla lokalnych firm zabawkarskich.
Około 1902 roku zabawce nadano nawet przydomek „Teddy Bear”, co było oczywistym nawiązaniem do
imienia ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora „Teddy” Roosevelta.

autor: PSP nr 1 w Chorzelach

WYCIECZKA DO FABRYKI ELFÓW

10 grudnia 2019r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach zwiedzali Warszawę. Głównym punktem programu wycieczki była Wielka Fabryka Elfów.
Tam uczniowie spotkali współpracowników św. Mikołaja, a podczas wspólnej zabawy rozwiązali wszystkie
zagadki i wzorowo wykonali zadania.
W nagrodę na koniec spotkali się
z Mikołajem, który wręczył im
dyplomy i symboliczne prezenty.
Zwiedzili też lotnisko Fryderyka
Chopina oraz Warszawską Starówkę.

Na długo pozostaną w pamięci miłe
wspomnienia.
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