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Droga Poścień Wieś -Etap II
Zarząd województwa mazowieckiego reprezentowany
przez marszałka Adama Struzika 10 kwietnia przyznał
naszej gminie dotację w kwocie 100 000 zł na realizację
przedsięwzięcia pn.” Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Poścień Wieś—Etap II”. Burmistrz Beata
Szczepankowska 23 maja podpisała w tej sprawie umowę
z członkami zarządu województwa mazowieckiego na
czele z Janiną Ewą Orzełowską—Wicemarszałkiem
Województwa Mazowieckiego.
Remont świetlicy wiejskiej w Rembielinie
Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele 7 czerwca podpisała umowę z firmą BUDMAX
Anna Pawlikowska na wykonanie zadania pn. „Rozwój
infrastruktury społeczno—kulturalnej i rekreacyjnej
poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej
w Rembielinie”.
Na ten projekt Gmina Chorzele pozyskała dofinansowanie w kwocie 98 001,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego.
Całkowity koszt realizacji zadania to 248 920,02 zł
brutto. Termin realizacji przewidziany jest na
30 września br.
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej
Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z Dyrektorem Wydziału
Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele - Agnieszką Opalach, 7 czerwca
podpisała umowę z przedstawicielami firmy Usługi Transportowe
Handel Art. Barbara Kucharczyk na zadanie pn. „Budowa chodnika
wzdłuż ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem oraz budową sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości
Chorzele”. Koszt realizacji inwestycji wynosić będzie 521 040.40 zł.

Dofinansowanie dla sołectw
8 czerwca została podpisana umowa na dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Dofinansowanie w wysokości 20 tys.
złotych zostało przyznane na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Łazie i Budkach oraz remont
w Duczyminie, a także na zakup stroi kurpiowskich dla sołectwa Krukowo. Gmina Chorzele zainwestuje
dodatkowo 20 tys. złotych na wyżej wymienione inwestycje.
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Mamy dofinansowanie !!!
Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzyło złożony przez gminę wniosek i przyznało 100 000 zł
na budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości
Przykładowa wizualizacja
Krukowo i Raszujka. Przy strefach będą zlokalizowane
również place zabaw. To duży krok ku ożywieniu tych
miejscowości i tworzeniu przestrzeni aktywności sportowej
sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej oraz
propagowaniu uprawiania sportu jako formy spędzania
wolnego czasu. Ta inwestycja podniesie także w sposób
znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość
życia mieszkańców naszej gminy.

Place zabaw w Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie i Nowej Wsi k. Duczymina
Teren budowy pod place zabaw w Krzynowłodze Wielkiej i Duczyminie został już przekazany wykonawcom.
W Duczyminie zakończenie prac przewidziane jest na lipiec, natomiast w Krzynowłodze Wielkiej na wrzesień
br. Jeśli chodzi o plac zabaw w Nowej Wsi k. Duczymina zostanie ogłoszone ponowne otwarcie naboru ofert
dotyczące wyłonienia wykonawcy na realizację tego zadania. Wymienione place zabaw będą wyposażone
w sprężynowce, zestawy sprawnościowe, zjeżdżalnie i huśtawki. Na budowę placu zabaw w Krzynowłodze
Wielkiej i Nowej Wsi otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
91 453,00 zł. Koszt wykonania placu zabaw w Duczyminie wynosi 88 570,00 zł, a w Krzynowłodze Wielkiej
70 659,81 zł.
Budowa drogi na ulicy Brzozowej—przetarg został rozstrzygnięty
5 czerwca nastąpiło otwarcie naboru ofert na zadanie pn. „Budowa drogi -ulicy Brzozowej w miejscowości
Chorzele wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614 w zakresie włączenia projektowanej ulicy Brzozowej
do ulicy Zarębskiej”. Oferty można było składać do 20 czerwca. Projekt budowy drogi obejmuje m.in. budowę
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno – rozsączającym, przebudowę kanalizacji sanitarnej
i wodociągu, budowę oświetlenia ulicznego w tym montaż 12 słupów oświetleniowych, wykonanie
podbudowy i nowej nawierzchni jezdnej, wykonanie chodników, wykonanie wlotów dróg dojazdowych,
zjazdu publicznego i miejsc postojowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz włączenie
ul. Brzozowej do ul. Zarębskiej. Budowa drogi jest niezwykle ważna dla naszych mieszkańców, gdyż
w znaczny sposób poprawi komunikację oraz wpłynie na zwiększenie komfortu jej użytkowania. Drugi etap
rozbudowy drogi będzie zakończony w 2018 roku.
Przebudowa drogi Brzeski Kołaki – Lipowiec Etap I
Zakończono realizację I etapu rozbudowy drogi gminnej Lipowiec – Brzeski Kołaki.14 czerwca nastąpił oficjalny odbiór robót budowlanych pierwszego odcinka inwestycji.

Przebudowa drogi Raszujka – Olszewka
7 czerwca nastąpiło ogłoszenie przetargu dotyczącego „Przebudowy drogi Raszujka – Olszewka w gminie
Chorzele (Etap I)”. Oferty na w/w zadanie można było składać do 22 czerwca. Zgłosiły się dwie firmy.
Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca, z którym nastąpi podpisanie umowy.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Burmistrz Beata Szczepankowska wraz z pracownikami urzędu przygotowała i złożyła wniosek
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie budowy
pumptracka w Chorzelach. Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na
ww. projekt w kwocie 150 000,00 zł. To świetna wiadomość dla lubiących aktywnie spędzać czas
wolny.

Co to jest pumptrack?
Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność rowerowy plac zabaw przeznaczony
do zbiorowej rekreacji. Jest to obiekt stanowiący idealne połączenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na świeżym powietrzu. Przeznaczony jest zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin. Mogą również korzystać z niego osoby jeżdżące na hulajnogach, deskorolkach lub rolkach. Pumptrack to obiekt całoroczny i odporny na warunki atmosferyczne. Rowerowy
plac zabaw typu pumptrack jest torem w całości wykonanym z modułowych elementów. Składa się z
muld, zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić
rozpędzenie i utrzymanie prędkości bez pedałowania.
Sport, zabawa i rekreacja dla każdego
Tor umiejscowiony będzie na stadionie miejskim w Chorzelach. To świetna lokalizacja do tego typu
inwestycji, która jeszcze bardziej wpłynie na atrakcyjność tego miejsca. Pumptrack z pewnością przyciągnie wielu mieszkańców chcących aktywnie spędzić swój wolny
czas. W celu zapewnienia użytkownikom komfortu i bezpieczeństwa
planowane jest zainstalowanie monitoringu i oświetlenia. Pumptrack to
nie jedyna atrakcja, która będzie zrealizowana na stadionie. Przygotowywany jest także teren pod piłkę plażową, planowana jest budowa zestawu treningowego street workout
oraz budowa tężni solankowej wraz
Przykładowa wizualizacja
z ławeczkami.
Czy wiesz, że?
Pierwsze pumptracki powstały w latach 70./80. XX w. jako trasy dla rowerzystów BMX. Około 2002 roku Australijscy kolarze górscy rozpoczęli tworzyć nowe pumptracki. W Stanach Zjednoczonych pierwszy z torów
tego rodzaju zbudowano w 2004 roku przy The Fix Bike Shop w Boulder (stan Kolorado). Twórcą amerykańskiego toru był profesjonalny kolarz górski Steve Wentz.
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W słoneczny poranek, 19 maja w Chorzelach odbyła się wyjątkowa Majówka 2018 połączona
z uroczystym nadaniem dwóch nowych nazw ulic w Chorzelach. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych: marszałek Adam Struzik, starosta Zenon
Szczepankowski, burmistrz Beata Szczepankowska, poseł do Parlamentu Europejskiego
Jarosław Kalinowski, poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, wiceprzewodnicząca sejmiku woj.
mazowieckiego Wiesława Krawczyk, jak również zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

Uroczyste odsłonięcie ulicy Tomasza Kolbego
i ulicy Macieja Rataja było wyjątkowym
i historycznym wydarzeniem w życiu gminy
Chorzele. Nadanie tych właśnie nazw
wybranym ulicom z pewnością zwiększy
świadomość mieszkańców na temat historii
lokalnej.
Po części oficjalnej odbył się koncert plenerowy. Nie zabrakło także stoiska gminnego oraz wielu
atrakcji dla mieszkańców. Majówka 2018 to wyjątkowe wydarzenie integrujące lokalną społeczność,
uczące patriotyzmu, podkreślające rolę rodziny i wagę wspólnego spędzania czasu w środowisku
lokalnym. Ogromne wrażenie na zebranych wywołał występ zespołu historyczno-patriotycznego
„Forteca”. Poprzez wykonywane piosenki zespół przybliża historię dziejów naszej Ojczyzny. Jak
podkreślają: „Jesteśmy patriotami i chcemy poprzez swoją twórczość pokazać, jakie wydarzenia
i ich bohaterowie doprowadziły do miejsca, w którym się teraz znajdujemy”. To był niezapomniany
występ!

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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To była piękna, słoneczna sobota – idealny dzień na rodzinne, aktywne i radosne spędzanie czasu.
Właśnie w takiej atmosferze odbyła się kolejna edycja Biegu ku Świętości. W tym roku wydarzenie
to miało wyjątkowy charakter. Połączono je bowiem z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości w gminie Chorzele. Impreza, jak co roku, została zorganizowana przez Publiczną Szkołę
Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. Mieszkańcy naszej gminy licznie zgromadzili
się na stadionie miejskim by wspólnie oddać hołd Janowi Pawłowi II oraz pokazać swój lokalny
patriotyzm, chęć współpracy i współdziałania. Honorowy patronat nad uroczystością objęła Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele - Beata Szczepankowska oraz Proboszcz Parafii Chorzele - ksiądz Stanisław
Dziękiewicz.

Bieg odbył się 12 maja i wzięło w nim udział aż 395 zawodników. Wystartować w zawodach mógł każdy, kto
czuł się na siłach – począwszy od przedszkolaków aż po osoby dorosłe. Uczestnicy startowali w odpowiednich
kategoriach wiekowych. Zmagania sportowe poprzedziła wspólna rozgrzewka oraz wspaniały występ uczniów
PSP nr 2 w Chorzelach. Sędzią głównym zawodów był Andrzej Danelski.
- Już po raz piaty zorganizowaliśmy Bieg ku świętości na cześć Jana Pawła II. Papież przekazywał nam wiele
wartości oraz bardzo kultywował sport. Dlatego też, wspólnie z naszymi mieszkańcami chcieliśmy wdrożyć tę
naukę naszego Wielkiego Polaka w życie. Tegoroczna edycja biegu cieszy się ogromnym zainteresowaniem
zarówno wśród dzieci, dorosłych jak i młodzieży. – mówiła Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska.
Najwięcej radości sprawił bieg najmłodszych mieszkańców naszej gminy, którzy z ogromnym zaangażowaniem i wolą zwycięstwa stanęli na linii startu. Gromkie brawa należą się także rodzicom, którzy biegli razem ze
swoimi pociechami, aby dodać im otuchy. To był prawdziwie rodzinny bieg. I o to właśnie chodziło!

- Pomysł zorganizowania takich zawodów zrodził się przed
czterema laty, kiedy to wspólnie z nauczycielami przygotowywaliśmy projekt „W drodze ku świętości” poświęcony Janowi
Pawłowi II - patronowi naszej szkoły, związany z kanonizacją
Ojca Świętego. Cieszę się, że inicjatywa ta spotkała się z dużą
aprobatą mieszkańców naszej gminy oraz władz samorządowych.
Potwierdzają to statystyki - w przeciągu czterech lat bieg
zgromadził około 1450 uczestników. – mówiła Dyrektor PSP nr 2
w Chorzelach Hanna Wilga.
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W tegorocznej edycji utworzono 10 kategorii, uwzględniając wiek i płeć zawodników oraz dystans do pokonania. Wyniki prezentują się następująco:
Przedszkolaki 3-4-latki
dystans 100 m
1m – Wojciech Więcek
2m – Maciej Szlaga
3m – Daniel Kołakowski

Przedszkolaki 5-6-latki
dystans 200 m
1m – Franciszek Piasecki
2m – Kacper Szmalc
3m – Igor Funk

Szkoła podstawowa kl. I – III dz.
dystans 600 m
1m – Roksana Antosiak
2m – Nikola Antosiak
3m – Maja Grabowska

szkoła podstawowa kl. I – III chł.
dystans 600 m
1m – Tomasz Rogowski
2m – Radosław Kacprzyk
3m – Jakub Parciak

szkoła podstawowa kl. IV – VI dz.
dystans 800 m
1m – Julia Kucińska
2m – Maja Przybyłek
3m – Natalia Oleksik

szkoła podstawowa kl. IV – VI chł.
dystans 800 m
1m – Jakub Antosiak
2m – Jakub Niksiński
3m – Igor Pogorzelski

szkoła podstawowa kl. VII
i odziały gimnazjalne dz. -1000 m
1m – Julia Pogorzelska
2m – Magdalena Antoń
3m – Klaudia Smolińska

szkoła podstawowa kl. VII
i odziały gimnazjalne chł. -1000 m
1m – Jakub Sędrowski
2m – Kacper Grabowski
3m – Aleksander Niski

Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom!

szkoły średnie i dorośli (kobiety)
1000 m
1m – Oliwia Wojciechowska
2m – Anna Gadomska
3m – Julia Jakubowska
szkoły średnie i dorośli (mężczyźni) –
2000 m
1m – Michał Kuciński
2m – Adrian Kuciński
3m – Michał Zawojek

- Poziom zawodów był naprawdę bardzo wysoki. Niektóre wyniki można porównać do rezultatów osiąganych
na zawodach międzypowiatowych. Najważniejszym jednak celem tej imprezy było ukończenie biegu na swoim
dystansie przez każdego zawodnika i tak też się stało. – podkreśla sędzia główny zawodów Andrzej Danelski.
Uczestnicy tych wyjątkowych zawodów otrzymali z rąk Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wszyscy opuszczali stadion w przekonaniu, że czas
zawodów upłynął w radosnej i przyjacielskiej atmosferze w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji.
—Jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie w takim dniu jesteśmy wszyscy razem i potrafimy się jednoczyć.
Chciałabym serdecznie podziękować dyrektor Hannie Wildze oraz wszystkim nauczycielom z PSP nr 2
im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach za wspaniałą organizację tego sportowego święta oraz propagowanie
aktywności fizycznej jako doskonałej formy spędzania czasu wolnego. Serdecznie gratuluję wszystkim
uczestnikom biegu i mam nadzieję, że za rok spotkamy się na tej imprezie w jeszcze większym gronie. – dodała
burmistrz Beata Szczepankowska.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

9

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 19 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa
Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie
promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby
serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów.
Nabór wniosków przewidziany jest do 16 lipca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty,
Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 10 000 zł.
Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą
Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr 87/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
22 czerwca 2018 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Wnioski do XIX edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:
1. Dla osób fizycznych;
2. Dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,
stanowiących załączniki do Uchwały Nr 836/344/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2018r.
w sprawie ogłoszenia XIX edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: XIX
EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym
terminie:
1) pocztą do 16 lipca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
2) lub osobiście do 16 lipca 2018 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 299, e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl.
Załączniki:
- Regulamin konkursu
- formularz zgłoszeniowy osoby fizyczne
- formularz zgłoszeniowy podmioty nie będące osobą fizyczną
Załączniki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele pod adresem www.chorzele.pl
Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
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Profilaktyka uzależnień—walczymy z nałogiem!

opracowała: B. Fuks — Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Jeśli zauważasz u siebie problem z nadużywaniem alkoholu lub ktoś z twoich bliskich
nadużywa alkoholu zwróć się po pomoc do Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chorzelach!
Przewodnicząca MGKRPA — Grażyna Łachacz, nr telefonu: 29 751-54-71
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii —
Beata Fuks, nr telefonu: 29 751-65-58

Współuzależnienie
Uzależnienie członka rodziny od alkoholu destabilizuje funkcjonowanie całej rodziny, rodzi poważne
problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania
niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji ciągłego
stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb
psychologicznych. Osoba uzależniona z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu,
wycofuje się z pełnienia ról życiowych.
Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie.
Osoba współuzależniona:
· koncentruje swoje myśli, uczucia i zachowanie na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej
· szuka usprawiedliwień dla picia bliskiej osoby,
· ukrywa problem picia przed innymi
· przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol,
odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
· przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia: kłamie,
płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek itp.
· przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.
Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej może powodować poważne
konsekwencje psychologiczne jak:
- nerwice
- zaburzenia życia emocjonalnego ( huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan
ciągłego pogotowia emocjonalnego)
- zakłócenia czynności poznawczych (zagubienie, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców)
- pustkę duchową i brak nadziei
- samotność
- poczucie niemożności rozstania się
- trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
- obniżenie jakości życia.
Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą ją uzyskać w placówkach terapii uzależnień, gdzie
mają prawo korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i medycznej.
źródło: www.parpa.pl
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Kącik porad prawnych
Adwokat Karolina Ciborska – ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, wieloletni pracownik sądownictwa, od 2015r. prowadzi własną praktykę
adwokacką.

Umowa dzierżawy
Umowa dzierżawy to jedna z najpopularniejszych umów cywilnych stosowanych w obrocie
nieruchomościami.
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający (np. właściciel nieruchomości) zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony,
a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Należy pamiętać, iż w przypadku umowy dzierżawy zawieranej na czas dłuższy niż rok powinna być ona
zawarta na piśmie. Jeśli umowa nie będzie miała formy pisemnej oznacza, że została ona zawarta na czas
nieoznaczony. W praktyce najlepszym wyjściem jest przygotowanie przez strony umowy dzierżawy
gruntów rolnych w formie pisemnej i następnie podpisanie jej w obecności notariusza. Notariusz stwierdza
własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności i wskazuje datę kiedy to nastąpiło (data pewna).
W umowie strony powinny oznaczyć czas trwania dzierżawy. Umowa dzierżawy może być zawarta na
czas nieoznaczony lub oznaczony np. na 5 lat (z tym, że dzierżawę zawartą na czas oznaczony dłuższy niż
lat 30 poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony).
Dzierżawca jest zobowiązany do dokonywania napraw związanych z bieżącą i prawidłową eksploatacją
przedmiotu dzierżawy, tak aby nie dopuść do pogorszenia stanu przedmiotu dzierżawy. Nie może też oddać
przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego. A co w przypadku, gdy mimo
istnienia zakazu dzierżawca odda rzecz w poddzierżawę innej osobie? Wydzierżawiający ma uprawnienie
do natychmiastowego wypowiedzenia umowy dzierżawy. Podobnie w sytuacji, gdy dzierżawca dopuszcza
się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest
płatny rocznie, jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące. Jednakże przez wypowiedzeniem
umowy z powodu opóźnienia w zapłacie czynszu wydzierżawiający jest zobowiązany do udzielenia
dzierżawcy dodatkowego trzymiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.
W umowie strony winny określić wysokość czynszu, sposób i termin jego zapłaty. Czynsz dzierżawny
może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Ustawodawca przewidział również
możliwość zawarcia umowy o bezczynszowe korzystanie z nieruchomości rolnej jedynie za opłatę podatków i innych obciążeń związanych z własnością gruntu.
Warto zadbać również o to, aby w umowie uregulować kwestię związaną z wypowiedzeniem umowy.
W braku tego uregulowania - umowę dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok
naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku
dzierżawnego.
Jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem
zasiewy, może on żądać od wydzierżawiającego zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów (tj. koszty
uprawy roli, nawożenia, w tym koszty osobowe – tzw. robocizna i rzeczowe – materiałowe, a także
równowartość ziarna) o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał
odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy.
Umowa dzierżawy ważna jest dla celów ubezpieczeniowych. Właściciel bądź dzierżawca użytków rolnych
chcąc podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników, powinien zarejestrować zawiązaną umowę
w ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi starostwo. Ponadto umowa dzierżawy uprawnia
rolników do składania wnioski o zwrot akcyzy za zakup paliwa wykorzystywanego w produkcji –
z wnioskiem o zwrot ma prawo wystąpić dzierżawca, a nie właściciel gruntu.
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autor: K. Idźkowska—Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Pytania i odpowiedzi
Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, obowiązującego od
25 maja 2018 r.
Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kto to jest Administrator Danych Osobowych? Kto administruje moimi danymi osobowymi?
Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Chorzele, której przedstawicielem jest Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzelach – Beata Szczepankowska.
Dane kontaktowe Urzędu:
Adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Telefon: +48 (29) 751-65-40
Faks: +48 (29) 751-65-30
Poczta elektroniczna sekretariat@chorzele.pl
Strony internetowe:http://www.chorzele.pl
http://bip.chorzele.pl
Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?
Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach Administrator Bezpieczeństwa Informacji stał
się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Siedziba Inspektora znajduje się w budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Chorzelach, pokój nr 36, II piętro.
Dane kontaktowe Inspektora:
Imię i nazwisko: Katarzyna Idźkowska
Adres: ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
Telefon: +48 (29) 751-65-62
Poczta elektroniczna: k.idzkowska@chorzele.pl
W jakich celach Urząd Miasta i Gminy przetwarza dane osobowe?
Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe, gdy:
1. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
3. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
4. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Celem zbierania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach jest dopełnienie
obowiązków gminy określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek
podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych
osobowych ma charakter dobrowolny.
Dane ze zbiorów nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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opracowała: I. O.

Tadeusz Kościuszko,
a dokładniej Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko herbu Roch III
Urodzony 4 lutego 1746 w Mereczowszczyźnie,
zmarł 15 października 1817 w Solurze)
Inżynier wojskowy, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie
insurekcji kościuszkowskiej, generał lejtnant wojska Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, generał major komenderujący w Dywizji Wielkopolskiej w 1792 roku,
brevet generał brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość
Stanów Zjednoczonych, fortyfikator.
Tadeusz Kościuszko urodził się jako czwarte dziecko miecznika brzeskiego Ludwika
Tadeusza, pułkownika regimentu buławy polnej litewskiej i Tekli Kościuszko z domu
Ratomskiej. W 1755 roku Tadeusz razem ze starszym bratem Józefem rozpoczął
naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. W 1760 r., ze względu na kłopoty
rodzinne, wrócili obaj do domu. Z racji tego, że dziedzicem niewielkiego rodzinnego
majątku miał zostać Józef, Tadeusz wybrał karierę wojskowego. Dzięki wsparciu
Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów Szkoły
Rycerskiej, gdzie wyróżniał się spośród innych. Studiował tam historię Polski
i historię powszechną, filozofię, łacinę, język polski, francuski i niemiecki oraz prawo,
ekonomię, arytmetykę, geometrię i miernictwo.
W październiku 1769 r. Kościuszko wraz z Józefem Orłowskim, kolegą ze szkoły rycerskiej, wyjechał jako
stypendysta królewski do Paryża. Pogłębiał tam wiedzę, m.in. w Akademii Wojskowej szwoleżerów gwardii
królewskiej w Wersalu. Pięcioletni pobyt Kościuszki we Francji, która była w przededniu rewolucji, wywarł
poważny wpływ na jego przekonania polityczne i społeczne. W 1776 roku wyjechał do Ameryki. Przez wiele
miesięcy Kościuszko fortyfikował różne obozy wojskowe Armii Kontynentalnej (m.in. Fort Ticonderoga).
Rozgłos przyniósł mu wkład jego prac fortyfikacyjnych do amerykańskiego zwycięstwa w bitwie pod
Saratogą. Wyrazem uznania dla jego umiejętności inżynierskich było powierzenie mu budowy silnej twierdzy
West Point nad rzeką Hudson. Decyzję taką poparł naczelny wódz armii amerykańskiej, Jerzy Waszyngton.
W uznaniu zasług, Tadeusz Kościuszko uchwałą Kongresu awansowany został 13 października 1783 na generała brygady armii amerykańskiej. W lipcu 1784 pożegnawszy się z przyjaciółmi, wrócił do Polski (12 sierpnia
1784). Sytuacja w kraju była bardzo zła. Kościuszko bardzo interesował się wydarzeniami w kraju.
Coraz większą rolę w życiu politycznym Polski odgrywała grupa działaczy, widzących konieczność
przeprowadzenia reform. Radykalna stała się też postawa części nastrojonej patriotycznie szlachty. Znakomici
pisarze polityczni, tacy jak Stanisław Staszic i Hugo Kołłątaj, występowali za wzmocnieniem władzy
centralnej, za przyznaniem większych praw mieszczaństwu i chłopom. Obradujący w latach 1788–1792 Sejm,
zwany Wielkim lub Czteroletnim, podjął dzieło naprawy Rzeczypospolitej. Jedna z pierwszych jego uchwał
podnosiła liczbę wojska do 100 tysięcy. Powstała dla Kościuszki szansa kariery wojskowej w armii
Rzeczypospolitej. 12 października 1789 otrzymał podpisaną przez króla nominację na generała majora wojsk
koronnych. Uzyskanie upragnionego patentu miało też przynieść kres trapiącym go od kilku lat kłopotom
finansowym, otrzymywał teraz wysoką pensję dwunastu tysięcy złotych rocznie. 18 maja wojska rosyjskie
(w sile około 100 tysięcy żołnierzy) wkroczyły na terytorium Rzeczypospolitej.
Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska 1792. Kościuszko odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami
(18 czerwca), Włodzimierzem (7 lipca) i pod Dubienką (18 lipca 1792). Po walkach na linii Bugu, w których
odparto około trzykrotnie silniejsze wojska rosyjskie, ukształtowała się opinia o wysokich umiejętnościach
dowódczych Kościuszki, czego wyrazem była nominacja na generała lejtnanta, podpisana 1 sierpnia 1792.
Zanim nominacja ta dotarła do obozu pod Sieciechowem, gdzie rozlokowała się armia koronna, jak grom
spadła na wszystkich wiadomość o przystąpieniu króla do konfederacji targowickiej i polecenie wstrzymania
wszelkich działań przeciwko wojskom rosyjskim.
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13 stycznia 1793 roku Prusy podpisały z Rosją porozumienie w sprawie drugiego rozbioru Polski. Polska stała
się krajem o powierzchni niewiele ponad 200 tys. kilometrów kwadratowych, o liczbie ludności około
4 milionów. Gospodarka i społeczeństwo były zrujnowane ekonomicznie i moralnie. Po powrocie z emigracji
politycznej z Paryża do Drezna w czerwcu 1793 roku Kościuszko opracował koncepcję organizacji powstania
narodowego. W formie instrukcji trafiła ona do kraju, gdyż tu miały być przeprowadzone odpowiednie
przygotowania. Krajowy ośrodek sprzysiężenia miał nieco odmienny plan działania. W pierwszych dniach
marca rosyjskie władze okupacyjne wpadły na trop warszawskiej organizacji spiskowej. Kolejni emisariusze
z kraju przynosili do Lipska naglące wezwania. W tej sytuacji Kościuszko zdecydował się na rozpoczęcie
insurekcji mimo niewykonania jego instrukcji. Prawdopodobnie 15 marca wyruszył z Drezna do Krakowa.
24 marca 1794 na rynku krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo
insurekcji jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. W czasie powstania Kościuszko zreformował
armię polską wprowadzając w niej kilka innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek
ruchomej milicji chłopskiej – kosynierów, a także utworzenie pierwszych oddziałów strzelców celnych
prekursorów snajperów. Projekt ich utworzenia opracował Tadeusz Kościuszko, który po amerykańskich
doświadczeniach wzorował je na oddziałach Rangersów. Podobnie jak w Ameryce rekrutowano do nich myśliwych oraz leśniczych, a szczególnie Kurpiów, którzy słynęli w Rzeczypospolitej z umiejętności strzeleckich.
Kościuszko napisał dla nich instrukcję ćwiczenia strzelców celnych wydaną przez Komisję Wojskową dnia 20
kwietnia 1791 roku. W 1794 ogłosił Uniwersał Połaniecki, który nadawał pierwsze swobody chłopom.
10 października 1794 – w bitwie pod Maciejowicami ranny Kościuszko dostał się do niewoli, po czym został
uwięziony w twierdzy Pietropawłowskiej w Petersburgu. Car Paweł I Romanow 26 listopada 1796 r. wypuścił
Kościuszkę po złożeniu przysięgi wiernopoddańczej, co było ceną za uwolnienie z rosyjskich więzień i łagrów
20 000 Polaków. Kościuszko musiał także przyrzec, że nie wróci do Polski. Po tych wydarzeniach Kościuszko
dużo podróżował po świecie. Wziął także udział w tworzeniu Legionów Polskich. W 1799 roku brał udział
w zakładaniu w kraju Towarzystwa Republikanów Polskich. W 1808 r. opublikował książkę Obroty artylerii
konnej. Prawdopodobnie w tym samym roku wyjechał do Solury (Solothurn) w Szwajcarii, do Franciszka Ksawerego Zeltnera (wójta Solury), u którego zamieszkał w patrycjuszowskiej kamienicy przy Gurzelngasse nr 12.
Tam spędził ostatnie lata życia. Zgodnie z testamentem wydobyte z ciała serce Kościuszki zostało umieszczone
w urnie i przekazane Emilii Zeltner, córce Franciszka. Ostatecznie urnę z sercem Tadeusza Kościuszki
sprowadzono do Polski. Od 1983 roku serce znajduje się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tadeusz Kościuszko jest uznawany za bohatera narodowego Polski,
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Białorusi. Został wielokrotnie
odznaczony i wyróżniony, m.in. Złotym Medalem Virtuti Militari.
Jego nazwiskiem nazwano wiele ulic, mostów i parków na całym świecie,
a także miasto i hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, najwyższy szczyt
w Australii, planetoidę oraz wyspę na Alasce. Powstało również wiele
pomników na cześć bohatera. Od 1969 roku pomnik Tadeusza Kościuszki
mamy również w Chorzelach. Autorem pomnika jest przasnyski artysta
Edmund Majkowski. Jest to piękny dwumetrowy cokół i wielki pomnik
polskiego patrioty siedzącego na koniu z szablą w ręku z napisem na
cokole: "MĘŻOWI WIELKICH ZASŁUG I NIEZAPOMNIANEJ
SŁAWY, NACZELNIKOWI NARODU POLSKIEGO TADEUSZOWI
KOŚCIUSZCE, SPOŁECZEŃSTWO MAZOWSZA, KURPI I MAZUR
1969. Chorzele. Uroczystość odsłonięcia
W 25 LECIE PRL, 1-IX-1969”.
pomnika Tadeusza Kościuszki.
Źródła:
https://polskiedzieje.pl/polska-pod-zaborami/insurekcja-kosciuszkowska.html;https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%
9Bciuszko; Karol Falkenstein, Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia, Wrocław 1827.
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Czym oddychamy na co dzień?
Zanieczyszczenie powietrza jest tematem numer jeden w ostatnim czasie w całej Polsce, gdyż stanowi
w naszym kraju bardzo poważny problem. Na łamach naszego miesięcznika już wiele razy pisaliśmy o smogu
i jego zagrożeniach dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Według corocznych raportów Europejskiej Agencji
Środowiska (EEA) z powodu złej jakości powietrza, co roku przedwcześnie umiera ponad 48 tysięcy Polaków.
Zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze
zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i
zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Głównymi źródłami zanieczyszczeń jest rosnące
zapotrzebowanie na energię co skutkuje zjawiskiem smogu.
To już nie są żarty

Smog jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia
powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia
i bezwietrznej pogody. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią
zagrożenie dla zdrowia człowieka. Są czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady,
a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu
krwionośnego. Smog powoduje także zmniejszenie masy urodzeniowej noworodków, zwiększa zapadalność na
nowotwory oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), jak i zwiększa prawdopodobieństwo
wystąpienia astmy u dzieci.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/
ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html
Co to są pyły zawieszone?
Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie
letnim - zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego, a w sezonie zimowym - ponadnormatywne stężenia
pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Ozon jest silnym utleniaczem fotochemicznym, który powoduje
poważne problemy zdrowotne, niszczy materiały i uprawy rolne. W skład PM2.5 wchodzą natomiast
zanieczyszczenia wtórne, które wykształciły się z przemian dwutlenku azotu, siarki i amoniaku. Pyły te określa
się mianem drobnych – cechują się bowiem małą średnicą (do 10 i do 2.5 mikrometrów), co umożliwia im
swobodne przenikanie do ludzkich płuc, a nawet naczyń krwionośnych (PM2.5). Pył ma wpływ także na
środowisko – zapycha aparaty szparkowe roślin, przez co pochłania światło i utrudnia fotosyntezę. Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła konkretne normy stężeń pyłu zawieszonego. Obecnie są to:
• norma średniego dobowego stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3
• norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3
• norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3
• norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3
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Zgodnie z zaleceniem WHO normy średniego dobowego stężenia pyłu PM10 nie mogą być przekroczone
więcej niż 35 razy w ciągu roku. Niestety w Polsce w okresie zimowym, dni w których stężenie pyłu zawieszonego mieści się w normie, można policzyć na palcach jednej ręki. Ma to katastrofalne skutki dla zdrowia
mieszkańców zwłaszcza dużych miast.
Co możemy zrobić, aby poprawić jakość powietrza?
Czyste powietrze jest niebywale ważne - od niego zależy bowiem zdrowie nasze i naszej rodziny. Dlaczego
więc palimy śmieci? Spalanie odpadów w paleniskach domowych jest główną przyczyną emisji silnie trujących
gazów i pyłów. Ich szkodliwość jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej
czyli kominów domów. Nie bójmy się również zwrócić uwagi, komuś kto spala śmieci. Miejmy na uwadze
zdrowie swoje oraz innych. Za palenie odpadów grozi mandat w wysokości 500 zł lub grzywna w wysokości
do 5000 zł, a nawet kara aresztu.
Gmina Chorzele stawia na innowacje
Nasze władze samorządowe w partnerstwie z Gminą Czernice Borowe w ramach konkursu ofert w obszarze
„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zakupiły czujniki pomiaru jakości
powietrza. Planowany czujnik będzie zainstalowany na przełomie sierpnia i września w Gminie Chorzele
w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który jest przykładem
praktycznej realizacji tzw. uchwały antysmogowej, przyjętej w październiku ub.r. przez Sejmik Województwa
Mazowieckiego. Projekt przewiduje również przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie naszej gminy.
Zainstalowany zostanie nowy typ czujnika monitorującego nie tylko zanieczyszczenie PM 2,5 i PM 10 lecz
dodatkowo SO2 (m.in. spaliny samochodowe). Ponadto burmistrz Beata Szczepankowska podjęła decyzję
o zakupieniu i zainstalowaniu dodatkowych czujników PM 2,5 i PM 10 w wielu miejscowościach naszej
gminy. To inteligentny system monitorowania jakości powietrza, który jest w stanie zmierzyć poziom
zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. W naszej gminie system składać się będzie z 12 czujników mierzących stan powietrza w czasie rzeczywistym - temperatura, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM2.5,
PM10. Proponowana lokalizacja sensorów znajdować się będzie w następujących miejscowościach: Chorzele,
Budki, Zaręby, Krukowo, Poścień Wieś, Krzynowłoga Wielka, Brzeski Kołaki, Rembielin, Duczymin i Łaz.
Wykonawca gwarantuje stopień rzetelności i poprawności danych – kalibrowanie do stacji państwowych
(badania, atesty, certyfikaty urządzeń). Informacje o stanie powietrza będą ukazywały się na platformie
internetowej z możliwością podglądu w aplikacjach mobilnych oraz tablicy informacyjnej w mieście Chorzele,
prezentując dane mieszkańcom. Urządzenia są najwyższej jakości, obsługiwane w sposób rzetelny z gwarancją
serwisową trwającą min. 24 miesiące. Dodatkowo zbierane z terenu gminy informacje będą ukazywały się na
tablicy zamontowanej w centrum Chorzel. Uruchomienie systemu zaplanowane jest na koniec czerwca.
-Postanowiliśmy zainwestować w system pozwalający na całodobowy monitoring zawartości pyłów na terenie
gminy Chorzele. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie kolejnym krokiem ku poprawie jakości powietrza
w naszej gminie – mówiła burmistrz Beata Szczepankowska.
Celem zakupu sensorów jest zwiększenie świadomości tego, czym oddychamy na co dzień, zidentyfikowanie
źródeł problemów i ich dokładnej lokalizacji oraz ostrzeganie naszych mieszkańców o ewentualnych
zagrożeniach.
Z burmistrz Beatą Szczepankowską współpracuje także stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo, które planuje
złożyć w porozumieniu z Gminą Chorzele wniosek o dofinansowanie na zakup stacji pogodowej dla naszej
gminy do LGD Kurpsie Razem.
Źródła:http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/raport_regionalny/mazowieckie,http://www.gios.gov.pl/
images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf,https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog,
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/, Wydział Rozwoju, A. Opalach, Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo H. Tański,
Fundacja Teraz Mazowsze.
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I Amatorskie Mistrzostwa Gminy Chorzele w Rodzinnym Pływaniu
25 maja na auli Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach odbyły się I Amatorskie
Mistrzostwa Gminy Chorzele w Rodzinnym Pływaniu. Zawody zostały przeprowadzone w trzech
konkurencjach: żabka, kraul na plecach i kraul piersiowy na dystansie 50 m oraz sztafecie 3x 25m.
W mistrzostwach wzięły udział trzy wspaniałe rodziny. Rodzina Walędziaków w składzie: Edyta Walędziak,
Klaudia Walędziak i Wojciech Walędziak, rodzina
Szydlików: Janusz Szydlik, Wiktor Szydlik i Łukasz
Szydlik oraz rodzina Wojciechowskich w składzie:
Oliwia Wojciechowska, Tobiasz Wojciechowski oraz
Zbigniew Wojciechowski. Wszystkie drużyny
dzielnie walczyły o zwycięstwo. I miejsce zajęła
rodzina
Walędziaków,
II
miejsce
rodzina
Wojciechowskich, a III miejsce rodzina Szydlików.
W tej rywalizacji nie było przegranych, gdyż
burmistrz Beata Szczepankowska ufundowała
nagrody dla wszystkich uczestników w postaci karnetów na basen do końca roku. Wszyscy zawodnicy
otrzymali również puchary i pamiątkowe dyplomy.
Miła wizyta w urzędzie
28 maja Urząd Miasta i Gminy
w
Chorzelach
odwiedziły
maluchy
z
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
w Pościeniu Wsi. Dzieci miały możliwość
obserwacji pracy urzędników i burmistrza.
Beata Szczepankowska oprowadziła dzieci
po urzędzie opowiadając im ciekawą
historię Chorzel. Na zakończenie wizyty dla
małych gości przewidziany był słodki
poczęstunek i drobne upominki.
Dzień Mamy i Taty
W Klubie Dziecięcym w Chorzelach 28 maja rodzice świętowali Dzień Mamy i Taty. Dzieci przygotowane
przez Grażynę Wałpuską - Kierownika Klubu Dziecięcego oraz opiekunki - Edytę Kucińską i Katarzynę
Chabińską przedstawiły wspaniałą część artystyczną. Nie zabrakło wierszyków i piosenek, które dzieciaczki
pięknie zaprezentowały wzruszając i bawiąc swoich rodziców do łez. Wszystkie mamusie i tatusiowie otrzymali
również od swoich pociech własnoręcznie zrobione bukieciki i odznaki Super Taty.

18

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

Praktyki zawodowe w Juracie
autor: M. Kłodowska

W miesiącu maju 2018 roku klasa II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych realizowała
praktyki zawodowe w WDW „Rewita” w Juracie pod okiem opiekunów – Joanny Brodzińskiej, Joanny
Różańskiej – Tańskiej, Aliny Morawskiej oraz Janusza Drubkowskiego.
W ośrodku obowiązywał ośmio godzinny czas pracy w części gastronomicznej hotelu. Podczas miesięcznych
praktyk młodzież przekonała się na czym tak naprawdę polega praca w branży gastronomicznej. „Nasza praca
to, w szczególności takie czynności jak: obróbka wstępna brudna i czysta surowców, sporządzanie zup
i sosów, wykonywanie kotletów czy surówek. Obsługiwaliśmy także urządzenia i sprzęty charakterystyczne
dla zakładów gastronomicznych tj. płuczko – obieraczka, zmywarka tunelowa, szatkownica, krajalnica czy
wilk.” – realcjonują Justyna Koziatek i Izabela Dymerska – uczennice klasy II TżiUG.
—Dzięki praktykom w Juracie zdobyłam cenne doświadczenia, otrzymałam wiele rad i wskazówek, które na
pewno zaowocują w przyszłości. A praca upływała szybko w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze. – mówi
Natalia Rykowska. Ogromną atrakcją było spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski, którzy w tym czasie
przebywali na zgrupowaniu w Juracie.
Zakład gastronomiczny to nie tylko sporządzanie potraw i napojów, to również planowanie posiłków, obsuga
gości i programów komputerowych oraz organizacja pracy na takich stanowiskach jak kucharz czy kelner”. –
mówi Aleksandra Tyjewska
Uczniowie na praktykach spisali się wyśmienicie. Każdy
z nich uzyskał ocenę celującą oraz dostał propozycję pracy
w wakacje. Uczniowie klasy II Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach serdecznie dziękują Dyrekcji Szkoły, pracownikom
WDW „Rewita” w Juracie, Kierownikowi Kształcenia Praktycznego oraz opiekunom za ten piękny, niezapomniany czas.

autor: I. Rogowska

Sukces drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Pościeniu

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pościeniu od wielu lat odnoszą sukcesy w indywidualnym
i drużynowym tenisie stołowym. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy nie mają sobie równych w gminie
i w powiecie. Co roku reprezentują gminę i powiat na zawodach międzypowiatowych. Opiekunem była
Elżbieta Murzyn.
21 kwietnia 2018 w Ostrołęce drużyna dziewcząt—Julia Kucińska
i Kinga Tabaka obroniła tytuł mistrzyń międzypowiatu, pokonując 10
zespołów i otrzymała awans na XX Mistrzostwa Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców.
XX Mistrzostwa Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie
Stołowym Dziewcząt i Chłopców odbyły się 13 maja 2018 r.
w Grodzisku Mazowieckim. W zawodach wzięło udział 12 drużyn
dziewcząt: SP Grodzisk Mazowiecki, SP Łaskarzew, SP Grala Dąbrowizna, SP 75 Warszawa, SP Stary Gózd, SP Konstancin, SP Kostowiec,
SP Jedlińsk, SP Gostynin, SP Żelazna-Parciaki, SP Stupsk. Dziewczęta
dzielnie walczyły i zajęły VI miejsce w województwie. To wspaniały
wynik! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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V Bieg ku Świętości dla Niepodległej (galeria)

