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Budowa drogi na ulicy Brzozowej zbliża się ku końcowi!
Prace związane z budową drogi na ulicy
Brzozowej
w
Chorzelach
postępują
w zadowalającym tempie. Obecnie trwają
prace związane z dalszą budową chodnika
oraz została położona już powierzchnia
asfaltowa. Już niedługo realizacja zadania zostanie zakończona, a mieszkańcy będą mogli
korzystać z kolejnej wybudowanej drogi.

Budowa chodnika w Pruskołęce
Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa
chodnika w miejscowości Pruskołęka”.
Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę ciągu pieszego
w obrębie istniejącego pasa drogowego oraz wykonanie
zjazdów do posesji. Zakres zaprojektowanej przebudowy
nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego.

Powierzenie pełnienia obowiązków nowemu dyrektorowi PSP
w Krukowie
4 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele—Beata
Szczepankowska powierzyła pełnienie obowiązków nowemu
dyrektorowi PSP w Krukowie. Funkcję tę będzie sprawować Anna
Gwiazda—doświadczona i wieloletnia nauczycielka, która posiada
18-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora.
Podczas spotkania burmistrz wyraziła nadzieję na ścisłą współpracę
oraz zapewniła o dalszym wsparciu dla całej społeczności szkolnej.

Zwiększenie środków finansowych na stypendia i zasiłki szkolne!

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele do Kuratorium
Oświaty w Warszawie dotyczący zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na stypendia
i zasiłki szkolne w roku 2018, Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zmianie planu dotacji na
wyżej wymieniony cel. Tym samym Gmina Chorzele otrzymała zwiększenie dotacji aż o 32 141 zł.
Dzięki temu, fundusz gminy na zasiłki szkolne i stypendia wynosi prawie 100 tysięcy złotych.
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Kolejne sprzęty ratownicze dla OSP!

W dniu 6 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska przekazała kolejne
sprzęty ratownicze dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, dofinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jednostka OSP Duczymin otrzymała dofinansowanie
na motopompę Honda WT 30X w kwocie 2450,00 zł, wkład własny Gminy Chorzele wynosi 4124,35 zł. Oprócz tego dla jednostki OSP Budki zostały przekazane dwie sztuki aparatu
powietrznego DRAEGER 5000 DS oraz dwie sztuki butli stalowej 6l/300 bar DRAGER.
Dofinansowanie na te sprzęty wynosi 2900,00 zł, wkład własny gminy to 5304,10 zł .
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autor: Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla Wiktorii Piórkowskiej i Piotra Tańskiego
29 listopada 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce odbyła się uroczystość
wręczenia Stypendiów Prezesa Rady
Ministrów uczniom szkół średnich
z
terenu
działania
Delegatury
Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
uczennica
klasy
IIa
Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Powiatowych w Chorzelach Wiktoria
Piórkowska i uczeń klasy III Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych
w
Zespole
Szkół
Powiatowych
w Chorzelach Piotr Tański.

Na odświętnie przygotowanej sali gimnastycznej ceremonię wręczenia nagród poprowadziła Iwona
Murawska, starszy wizytator Delegatury KO w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska oraz Dyrektor Delegatury KO w Ostrołęce Michał
Giers. Uczniom w trakcie odbierania stypendiów towarzyszył Dyrektor Szkoły Krzysztof Milewski oraz
rodzice. Wyróżnienia osobiście wręczyła Kurator, życząc młodzieży dalszych sukcesów w nauce
i spełnienia marzeń.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje corocznie uczeń szkoły średniej (liceum lub technikum),
który w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, uzyskał w szkole najwyższą średnią
powyżej 4,75. Kandydaturę opiniuje Samorząd Uczniowski, a decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna.
Następnie Dyrektor Szkoły wypełnia stosowny wniosek i składa go do Delegatury KO w Ostrołęce.
Kuratorium Oświaty analizuje wnioski pod względem formalnym i przesyła do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Wiktoria Piórkowska uzyskała w roku szkolnym
2017/2018 średnią ocen 5,31, a Piotr Tański 4,86. Przyznanie stypendia są dla nich zachętą do dalszej
nauki i powodem do dumy dla rodziców. Uroczystość na długo zapadnie w ich pamięci.
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Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele,
Zwracamy się do Państwa w uroczystym
świetle tegorocznego ducha rocznicowego. Zważywszy na wyjątkowo wzniosłą
rocznicę 100-lecia niepodległości naszej
Ojczyzny z powagą podnosimy hołd dla
tamtych dokonań.
Z dumą i satysfakcją pragniemy przy tej
okazji zaznaczyć, że Stowarzyszenie
Nasze Bezpieczeństwo jako organizacja
działająca na terenie gmin powiatu
przasnyskiego, w minionym 100-leciu, funkcjonuje już od 20 lat. Stało się tak między
innymi dzięki Państwa powszechnej życzliwości dla naszej społecznej aktywności.
Tworzona z Państwa udziałem nowa jakość życia w sferze ogólnego bezpieczeństwa oraz
w ochronie społecznej naszych zasobów, znakomicie wpisała się tym 20-letnim działaniem
- w to piękne, rocznicowe 100-lecie naszej niepodległości.
Prosimy przyjąć wyrazy uznania i podziękowania. Informujemy dodatkowo, że z okazji
20-letniego jubileuszu istnienia Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo zaprezentujemy
Państwu niebawem album monograficzny naszego funkcjonowania. Aktualnie trwają prace
redakcyjne i drukarskie. Wszystkich serdecznie zachęcamy do zapoznania się z już wkrótce
wydaną publikacją.
Z wyrazami szacunku
Zarząd oraz Prezes Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo

Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości w 100-lecie
odzyskania przez Polskę niepodległości, otrzymało
z rąk Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej specjalne podziękowanie za wieloletnią
i sumienną pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Burmistrz wyraziła wdzięczność za liczne inicjatywy
i pomysły wszystkich członków stowarzyszenia, które
przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa na
naszym terenie. Burmistrz wręczyła podziękowanie
na ręce prezesa stowarzyszenia — Henryka Tańskiego.
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autor: K. Brosch — koordynator akcji

„oddać własną krew – dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia … Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą silniejsi we
wszystkich częściach świata”.
Jan Paweł II
W ramach obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Zespole Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach zaplanowano akcję mającą na celu
Zbiórkę Krwi.
Została ona zorganizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK)
w Warszawie oddział w Mławie.

Akcja odbyła się 23.11.2018 r. w świetlicy internatu i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
Do oddania krwi zgłosiło się ok. 50 osób. Większość z nich stanowili nasi uczniowie, którzy bardzo chętnie
zgłaszali się do udziału w akcji, nauczyciele na czele z Panem Dyrektorem naszej szkoły Krzysztofem
Milewskim oraz pracownicy administracji i obsługi. Zgłosili się także mieszkańcy gminy Chorzele. Jednak
nie wszyscy chętni mogli zostać zakwalifikowani do akcji. Pierwszym warunkiem było ukończenie 18 lat.
Kolejnym elementem było pobranie próbki krwi przez pielęgniarkę, w celu wykonania wstępnych badań
dotyczących między innymi poziomu hemoglobiny we krwi. Jeśli wynik był w normie, wtedy lekarz na
podstawie wypełnionego przez kandydatów – ochotników kwestionariusza, badań laboratoryjnych oraz
ankiety i wywiadu z potencjalnymi krwiodawcami, decydował czy dana osoba mogła oddać krew czy nie.
Ostatecznie krew oddało aż 30 osób, co daje wynik 13,5 litra.

To bardzo piękny gest, dowód wysokiego zaangażowania i poczucia silnej więzi międzyludzkiej,
wynikający po prostu z życzliwości serca.
Postanowiliśmy podjąć stałą współpracę z RCKiK odział w Mławie. Planujemy już kolejną akcję
w kwietniu 2019 r.
Serdecznie wszystkich ZAPRASZAMY!
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autor: Miejsko—Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką
Monika Sawicka jest polską pisarką powieści obyczajowych, w których
opowiada o najważniejszych sprawach w życiu każdego człowieka – miłości,
przyjaźni, ale także o ludzkich słabościach i codziennych problemach.

Monika Maria Sawicka przyszła na świat 5 stycznia 1971 roku w Łodzi jako Monika
Ubysz. Pierwotnie planowała zostać patologiem, a następnie aktorką. Porzuciła jednak te plany jeszcze w klasie maturalnej. Z wykształcenia jest dziennikarką – udziela
się między innymi w osiedlowej telewizji Otwarta Telewizja Młodych RETSAT1,
która działa na łódzkim osiedlu Retkinia. Pisze także felietony. Studiowała również
na kierunku stosunków międzynarodowych. Jednak jej największą pasją jest pisanie.

Sawicka zadebiutowała w 2005 roku powieścią zatytułowaną „Kruchość porcelany”. Powieść ta zyskała
uznanie czytelników, co poskutkowało tym, że kilkakrotnie znajdowała się na listach bestsellerów. Kolejną
znaczącą pozycją w dorobku Moniki Sawickiej jest powieść z 2006 roku zatytułowana „Serwantka”. Pisarka
jak dotychczas opublikowała kilkanaście powieści z różnych, wręcz skrajnych gatunków, w tym nowy cykl,
na który składają się powieści obyczajowe „Dobrze, że jesteś” oraz „Za rok o tej porze”, książeczkę dla dzieci
„O Kajtku szczęściarzu” oraz kolekcję listów wymienianych z przyjaciółką Moniką Kamieńską zebranych
w „M do kwadratu”. Monika Sawicka wspólnie z Anną Brędowską powołała do życia Fundację im. Sandry
Brędowskiej „Vade-Mecum – Chodź ze mną”, która ma za zadanie wspierać młode talenty.

28 listopada Monika Sawicka zawitała do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach, gdzie
poprowadziła 3 spotkania autorskie. Pierwsze odbyło się w MGBP Filii Bibliotecznej w Krukowie przy
współpracy ze Publiczną Szkołą Podstawową w Krukowie. Warsztaty te były przeznaczone dla najmłodszych
uczniów i obejmowały twórczość autorki dotyczącą cyklu o psie Kajtku: "O Kajtku szczęściarzu", "Kajtuś
patriota", "Zakochany Kajtuś" czy "Kajtuś rusza w świat". Spotkanie nr 2 zostały przeprowadzone
w Chorzelach przy współpracy biblioteki szkolnej i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. W tych warsztatach
plastyczno-literackich uczestniczyli uczniowie klasy V szkoły podstawowej, a zadaniem uczestników było
stworzenie "Mojej książki marzeń".

I wreszcie ostatnie spotkanie przeznaczone było dla dorosłej publiczności, na którym autorka poruszyła
tematyka miłości, zakochania i różnic w zachowaniu kobiet i mężczyzn, uwarunkowanych inną budową
mózgów oraz emocjonalnym postrzeganiem rzeczywistości przez kobiety i analitycznym przez mężczyzn.
Ostatnie spotkanie odbyło się MGBP Filii Bibliotecznej w Zarębach. Pisarka mówiła także o intuicji, potędze
podświadomości, o szczęściu i przeznaczeniu, któremu jednak w życiu trzeba pomagać. Na zakończenie
każdego ze spotkań uczestnicy mogli nabyć książki pisarki, poprosić o dedykację i chwilę porozmawiać
z gościem.
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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„Misiowe opowieści” w przedszkolu
autor: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

Dnia 23.11.2018 r. odbyło się w żłobku i przedszkolu głośne czytanie książek. Tym razem czytane były bajki
i opowiadania, których bohaterami były misie, w związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia,
ustanowionym w 2002 r. z okazji 100. rocznicy powstania pluszowej zabawki, Teddy Bear. Dzieci miały
okazję usłyszeć przygody Maszy i Niedźwiedzia oraz innych niedźwiadków. Po czytaniu bibliotekarka z Filii
dla Dzieci i Młodzieży prowadziła w Przedszkolu Punkt biblioteczny.
Czytane były następujące utwory:
• Żłobek Miejski-grupa starsza- opowiadania z książki „Masza i niedźwiedź-Podrzutek”
• Sześciolatki gr. III – „Pan Brumm jedzie pociągiem”-Daniela Napp i „Masza i Niedźwiedź-podrzutek”
• Sześciolatki gr. IV – „Kto przytuli Misia Tulisia”-Davida Mellinga oraz „Masza i Niedźwiedź-nie budzić
do wiosny”.

autor: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Jesienne refleksje

Dnia 20 listopada w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach odbyło się spotkanie młodzieży z kół
zainteresowań oraz Klubu Seniora działających przy Ośrodku Kultury.
W pierwszej części młodzież przedstawiła program poetycko – muzyczny z cyklu „Jesienne refleksje„, który
poświęcony był twórczości Janusza Kondratowicza. Wystąpili w nim: Natalia Tłoczkowska, Patrycja
Sędrowska, Julia Danelska oraz Sebastian Panuś. Młodzież swój piękny występ zakończyła utworem „Biały
krzyż” Krzysztofa Klenczona ,co było dobrym wstępem do dalszej tematyki tego wieczoru.
Drugą częścią spotkania było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przygotowanych przez Chorcanto zespół wokalny działający przy OUK.
Wieczór upłynął wszystkim w miłej, serdecznej i nastrojowej atmosferze.

10

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

autor: Miejsko—Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

MAK+ lub inaczej MAK PLUS to elektroniczny i zintegrowany system biblioteczny, stworzony i ciągle
rozwijany przez Instytut Książki, który służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System ten umożliwia
tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki, umożliwia również
elektroniczną rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, a także prowadzenie statystyki bibliotecznej.
Praca w systemie MAK+ odbywa się poprzez przeglądarkę internetową Mozilla Firefox.
Dokładnie 10 lat temu w 2008 roku Biblioteka Narodowa przerwała prace nad ówczesnym systemem bibliotecznym
MAK5. W tym samym roku Instytut Książki, na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we
współpracy z Biblioteką Narodową, podjął się zainicjowania oraz realizacji projektu stworzenia nowego systemu
katalogowego o nazwie MAK+. Postanowiono, że MAK+ powinien stanowić spójny, ogólnopolski system
biblioteczny, umożliwiający dokonywanie poprzez Internet wszelkich operacji związanych z katalogowaniem,
prezentacją oraz wypożyczaniem zasobów bibliotecznych.
W czerwcu 2009 roku rozpoczęto prace programistyczne nad aplikacją we wrześniu 2009 roku miały miejsce
pierwsze prezentacje systemu dla potencjalnych użytkowników (bibliotek). W styczniu 2010 r. miało miejsce
pierwsze, testowe wdrożenie systemu MAK+. W kwietniu 2010 r. rozpoczęto pełne drożenie systemu MAK+
w bibliotekach na terenie całej Polski.
Także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach postanowiła iść z duchem czasu i zainwestować
w nowy system biblioteczny MAK+. Nastąpiło to na wiosnę 2011 roku. Zbiory biblioteczne do nowego systemu
zaczęto wprowadzać już we wrześniu tego samego roku. Kolejnym elementem tej nowoczesnej systemowej
bibliotecznej układanki były kody kreskowe, które zaczęły się pojawiać się wszystkich pozycjach książkowych
w formie naklejek od 10 maja 2015 roku, a następnie dokonano wprowadzenia danych i rejestracji wszystkich
czytelników i użytkowników MGBP w Chorzelach. Aż wreszcie dokładnie rok temu przyszedł czas na kolejny
krok. 23 listopada 2017 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach wdrożyła kolejny etap
komputeryzacji procesów bibliotecznych, a mianowicie uruchomiła elektroniczne wypożyczanie. Tym samym
tradycyjne wypożyczanie książek za pomocą papierowych kart książki i papierowych kart czytelników przeszło do
lamusa, przynajmniej w chorzelskiej bibliotece.
Do chwili obecnej wszyscy użytkownicy i czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach są już
posiadaczami nowych plastikowych Kart Bibliotecznych i każdy z nich może monitorować swoją historię
wypożyczeń, zamówień i rezerwacji za pomocą internetu. Mało tego, idąc za ciosem Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Chorzelach zakupiła licencję na system biblioteczny MAK+ również dla MGBP Filii Bibliotecznej
dla Dzieci i Młodzieży. Od 18 stycznia 2017 roku pracownik Filii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach wprowadza pozycje książkowe do katalogu online w systemie MAK+, a od 13 września 2017 roku każdy nowo zakupiony
czy przybyły egzemplarz do biblioteki jest też kodowany zakupionymi kodami kreskowymi w formie naklejki. Do
chwili obecnej w MGBP Filii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach do systemu bibliotecznego MAK+ wprowadzono ok. 20% księgozbioru.

Aplikacja czytelnika (OPAC) dostępna na www.szukamksiazki.pl przeznaczona jest dla czytelników bibliotek
korzystających z systemu MAK+. W styczniu 2015 roku nastąpiła integracja serwisu szukamksiążki.pl
z lubimyczytac.pl, polegająca na wzajemnej wymianie informacji: w serwisie lubimyczytać.pl pojawiła się możliwość
wyszukiwania książek w zasobach bibliotek korzystających z MAK-a+, w serwisie szukamksiążki.pl pojawiły się opinie
na temat książki użytkowników lubimyczytać.pl.
Aplikacja umożliwia:
• przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu MAK+;
• sprawdzanie statusów pozycji wypożyczonych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest
zarejestrowany;
• rezerwowanie pozycji dostępnych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany.
• sprawdzanie, jaką ocenę książka otrzymała w serwisie lubimyczytać.pl
Wersję mobilną aplikacji „Czytelnik” można bezpłatnie pobrać w App Store oraz w Google Play.
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autor: Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele

Wizyta długo wyczekiwanego gościa
6 grudnia to wyjątkowy dzień dla wszystkich dzieci. Czekają one z niecierpliwością
na spotkanie z Mikołajem, tak też było w Żłobku i Klubie Dziecięcym w Chorzelach.

Od samego rana dzieci wypatrywały go przez
okno. Jak przystało na grzeczne dzieci długo nie
musiały czekać. Nagle za oknem pojawił się
wyczekiwany gość ubrany na czerwono z długą
białą brodą, z wielkim workiem prezentów
i swoimi elfami. Maluchy z ogromnym
entuzjazmem i niedowierzaniem przywitały
Mikołaja piosenką.

W zamian miały mozliwosc
zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia na kolanach swiętego,
ktory obdarował je pięknymi
prezentami. Po tym fascynującym przezyciu radosci nie było
konca. Dzieci nie mogły przestać
opowiadać o tym co ich spotkało.
Z całą pewnoscią zapamiętają
ten magiczny dzien na bardzo
długi czas.
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autor: I. O. na podst. informacji z OUK w Chorzelach

XI Gminny Konkurs
na Najpiękniejszy
Stroik Bożonarodzeniowy 2018
Ruszyła kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy
stroik bożonarodzeniowy. W konkursie mogą brać
udział osoby indywidualne, szkoły czy organizacje.
Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja
i kultywowanie tradycji świątecznych.
Prace należy dostarczyć do Ośrodka Upowszechniania
Kultury w Chorzelach do 19 grudnia.
Prace konkursowe będzie można zobaczyć
w Kościele Parafialnym w Chorzelach oraz świetlicy
OUK w Chorzelach.
Wystawa potrwa od 21 grudnia do 6 stycznia.
Szczegóły konkursu oraz regulamin można znaleźć
na oficjalnym profilu facebookowym
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia
udziału w konkursie!
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autor: I. Rogowska - Gminny Koordynator Sportu

Gminne Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców odbyły się 17-18.11.2018r. na hali
sportowej w Chorzelach. Zawody na etapie gminnym rozgrywano w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy VI i młodsi i klasy VII-VIII-III gimnazjum. 17 listopada o awans do etapu powiatowego walczyły
drużyny chłopców, 18 listopada drużyny dziewcząt. Mecze rozgrywano systemem grupowym
i systemem „każdy z każdym”.
WYNIKI KOŃCOWE:

CHŁOPCY
KLASY IV-VI
I m - SP KRUKOWO
II m - SP NR 1 CHORZELE
III m - SP NR 2 CHORZELE
IV m - SP POŚCIEŃ
V m - SP DUCZYMIN
VI m - SP KRZYNOWŁOGA W.

KLASY
VII-VIII-III GIMNAZJUM
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP DUCZYMIN
III m - SP POŚCIEŃ
IV m - SP NR 1 CHORZELE
V m - SP KRZYNOWŁOGA W.
VI m - SP KRUKOWO
DZIEWCZĘTA

KLASY IV-VI
I m - SP KRUKOWO
II m - SP POŚCIEŃ
III m - SP NR 2 CHORZELE
IV m - SP KRZYNOWŁOGA W.
V m - SP DUCZYMIN
VI m - SP NR 1 CHORZELE

KLASY VII-VIII-III GIMNAZJUM
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP DUCZYMIN
III m - SP NR 1 CHORZELE
IV m - SP POŚCIEŃ
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autor: I. Rogowska - Gminny Koordynator Sportu

W dniach 01-02.12.2018r. na hali sportowej w Chorzelach odbyły się Gminne Mistrzostwa
w Piłce Koszykowej dziewcząt i chłopców. W tym roku szkolnym piłka koszykowa cieszyła się dużym
zainteresowaniem. 1 grudnia o tytuł mistrza i awans do etapu powiatowego walczyło 8 drużyn
dziewcząt i chłopców z klas VI-IV, zaś 2 grudnia 10 drużyn dziewcząt i chłopców z klas VII, VIII i III
gimnazjum. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”.

WYNIKI KOŃCOWE
KLASY IV-VI
DZIEWCZETA
I m - SP NR 1 CHORZELE
II m - SP NR 2 CHORZELE
III m - SP ZARĘBY
IV m - SP DUCZYMIN
CHŁOPCY
I m - SP DUCZYMIN
II m - SP NR 2 CHORZELE
III m – SP ZARĘBY
KLASY VII-VIII-III GIMNAZJUM
DZIEWCZĘTA
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP ZARĘBY
III m - SP DUCZYMIN
IV m - SP KRZYNOWŁOGA W.
V m - SP NR 1 CHORZELE

CHŁOPCY
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP DUCZYMIN
III m - SP ZARĘBY
IV m - SP NR 1 CHORZELE
V m - SP KRZYNOWŁOGA W.
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autor: M. Zawojek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach na SKS on Tour
w Ciechanowie

SKS on Tour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w ramach Programu Szkolny Klub
Sportowy. Jest to pilotażowy projekt identyfikacji talentów sportowych mający na celu promocję
Programu Szkolny Klub Sportowy oraz integrację jego uczestników. Głównym założeniem SKS
on Tour jest realizacja obwodu stacyjnego, podczas którego uczestnicy
poznawali
nowoczesne formy aktywności fizycznej oraz byli poddawani testom sprawności fizycznej.
SKS on Tour to aktywności grup SKS na 11 różnorodnych stacjach sportowych:
1. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY, 2. DESKOROLKA, 3. WIOŚLARSTWO,
4. SPEED-BALL, 5. STACJA MISTRZÓW, 6. FOTOBUDKA, 7. SKOK W DAL +
PLATFORMA DYNAMOTERYCZNA, 8. ZWIS NA DRĄŻKU + SIŁA UŚCISKU,
9. REFLEKSOMIERZ, 10. BIEG WAHADŁOWY, 11.TEST GIBKOŚCI + POMIARY ANTROPOMETRYCZNE.
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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

Dopalacze i zagrożenia
Czy wiesz, że…
Do najmniej groźnych objawów zatrucia dopalaczami
należą:
•
Bóle głowy
•
Bóle w klatce piersiowej
•
Zaburzenia rytmu serca
•
Bezsenność
•
Problemy z koncentracją
•
Stany lękowe.
Do poważniejszych oznak zagrażających życiu
zaliczamy:
•
Zawał serca
•
Udar mózgu
•
Stany agresji, które mogą zakończyć się próbą
samobójstwa lub zabójstwa
•
Śpiączka
•
Niewydolność nerek i wątroby.

Narkotyki wiercą w głowie.
Pamiętaj: nie ma kontroli jakości dopalaczy!
… gdy zatruty trafia do szpitala, lekarze pytają, co
wziął, i od razu wlewają w niego metabolity, żeby
wypłukać truciznę. A ten, kto przywozi zatrutego—albo
i on sam — często nie wie, co wziął albo myśli, że wziął
coś innego, niż wziął. Bo kontroli jakości dopalaczy nie
ma i sprzedawcy pod tą samą nazwą mogą sprzedawać
raz alpha-pvp, raz trutkę na szczury...
Dopalacze a choroby psychiczne
Terapeuci leczenia uzależnień oprócz objawów fizycznych wyliczają również szereg objawów psychicznych.
- Kiedyś 1 osoba na 100 miała zaburzenia psychiczne, dziś
99 osób na 100 jest zaburzonych—podkreślają terapeuci.
Poznaj statystyki:
2010 r. - 14 500 osób (37,8 na 100 tys. mieszkańców) tylu ludzi przyjęto na oddziały leczenia z powodu zaburzeń
psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych
używaniem substancji psychoaktywnych. Według statystyk,
aż dwie trzecie osób zaburzonych psychicznie to użytkownicy substancji „mieszanych i nieokreślonych”.
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Fragmenty listu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
W związku z nasilającymi się atakami wilków na zwierzęta gospodarskie, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawia poniżej sposób postępowania w takich
sytuacjach.
Wilk, choć jest drapieżnikiem, który z racji
swoich uwarunkowań (rozmiar, uzębienie,
szybkość) może być niebezpieczny dla człowieka, to jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi
kontaktu
(z
natury
jest
zwierzęciem
płochliwym). Spotkania na linii człowiek - wilk
mają charakter incydentalny i na ich podstawie
nie należy podsycać negatywnych emocji
lokalnych społeczności, czy podejmować
pochopnych działań zmierzających np. do
eliminacji osobników w sytuacjach kiedy nie jest
to zasadne. Oczywiście wszystkie niebezpieczne
zdarzenia z udziałem wilków winny wymagać
wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej i zdecydowanej reakcji.

Wilk jest drapieżnikiem, a jego naturalną ofiarą są dzikie zwierzęta kopytne. W warunkach mozaiki lasów
i pastwisk wilki zabijają rownież zwierzęta hodowlane, szczególnie owce, krowy i kozy, w świetle
dostępnych badań nie jest to jednak istotny element (ok. 2%) ich diety. Wykazano przy tym, że ataki wilków
na zwierzęta gospodarskie mają charakter oportunistyczny. Wynikają one z faktu występowania pastwisk
i zwierząt gospodarskich w obrębie terytoriów wilków. Mimo to nie ulega wątpliwości, że lokalnie szkody
wyrządzone przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarskich mogą nastręczyć hodowcom pewnych trudności.

Analizując problem szkód wyrządzonych m.in. przez wilka należy podkreslić, że podstawową formą ochrony
dobytku przed szkodami wyrządzonymi przez te zwierzęta jest jego zabezpieczenie. Rownież Trybunał
Konstytucyjny w swoim wyroku z 28 września 2015 r. (sygn. akt K 20/14) stwierdził, iż „Obowiązkiem
właściciela jest dbałość o swój majątek i podejmowanie starań w celu jego ochrony. Własciciel lub
użytkownik mienia przewidując możliwość wyrządzenia szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową,
w pierwszej kolejności sam powinien podjąć stosowne czynności zmierzające do uniknięcia szkody lub zminimalizowania jej rozmiarów”.

W związku z nasilającymi się atakami wilków na zwierzęta gospodarskie, Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie, wnosi o przekazanie informacji włascicielom gospodarstw
o zwrócenie szczególnei uwagi na konieczność zabezpieczania bydła w ciągu dnia na pastwiskach.
W okresie późnej jesieni zaleca sie także ograniczanie wyprowadzania zwierząt na pastwiska, w celu
uniknięcia strat. Wilki przygotowując się do zimy szukają pożywienia, łatwej zdobyczy, ktorą są zwierzęta
gospodarskie.
Cała treść listu oraz załączniki znajdują się na oficjalnej stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach (www.chorzele.pl).
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opracowała: I.O. na podstawie Pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski” Nr 11 (11) 2018 s. 14-15.

Przyszła zima, a z nią konieczność ogrzewania domów. Od lat o tej porze rośnie poziom zanieczyszczenia powietrza, głównie w miastach. Zapytaliśmy ekspertów, co zrobić, by chronić płuca.
Nawet jeśli nie planujemy w najbliższym czasie kupna domku w zacisznym miejscu pod lasem, możemy sporo zrobić,
by zadbać o swoje zdrowie w sezonie grzewczym. Nowe możliwości stworzyło nam prawo wprowadzone przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego1. Jak postępować, by zachować zdrowe drogi oddechowe? Ideą uchwały
antysmogowej było zmniejszenie liczby trujących pieców. – Przede wszystkim o to chodzi. Im mniej źródeł
zanieczyszczających powietrze, tym zdrowsze warunki dla oddychania – przekonuje dr n. med. Grzegorz Krasowski,
wicedyrektor ds. medycznych Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.

Jak uzyskać taki efekt? Sprawdźmy jakość powietrza
W Gminie Chorzele jest to już możliwe dzięki zamontowanym czujnikom pomiaru jakości powietrza w czasie rzeczywistym. Pomiarom podlegają: temperatura, wilgotność ciśnienie oraz pyły zawieszone PM2.5, PM10. Informacje o stanie powietrza ukazują się na platformie internetowej z możliwością podglądu w aplikacji Airly oraz tablicy informacyjnej znajdującej się na budynku byłego kina w Chorzelach. W dni, w które wysokość zanieczyszczeń przekracza poziom
umiarkowany, dobrze jest powstrzymać się od aktywności na dworze, dużych wysiłków i szczelnie zamknąć okna. Dotyczy to nie tylko najmłodszych, ale też osób starszych, a także cierpiących na choroby układu krążenia lub oddychania.

Kupujmy lepszy opał
Uchwała antysmogowa na Mazowszu zakazuje palenia w piecu najgorszym paliwem. Niestety, wbrew obietnicom
rządu, nie zniknęło ono z naszych sklepów. – Zadbano raczej o interes lobby węglowego, a nie o nasze płuca. Projekt
nowego rozporządzenia dopuszcza aż 94 proc. paliw dostępnych do tej pory na rynku – tłumaczy Piotr Siergiej,
mazowiecki działacz Polskiego Alarmu Smogowego. – Problemem jest to, że nie wszyscy wiedzą o prawie
uchwalonym przez sejmik. Na szczęście przepisy zobowiązują sprzedawców do dokładnego opisywania, co zawiera
dany worek. Pamiętajmy, że choć wolno nimi handlować, to nam nie wolno używać zbyt drobno uziarnionego węgla
czy flotokoncentratów. Informujmy też o tym sąsiadów, dla własnego zdrowia. Pamiętajmy również, że straż miejska
może karać za używanie niewłaściwego opału, więc zachowujmy paragony z czytelną informacją, co wkładamy do
pieca – przypomina ekolog.

Tylko ekologiczne piece
Doktor Krasowski też zwraca uwagę na aktywizację lokalnych społeczności.
– Najważniejsza jest edukacja i informacja. Jakość powietrza zależy m.in. od ilości i rodzaju źródeł zanieczyszczenia.
Jeśli przyjąć, że jeden wdech to około pół litra powietrza, a liczba oddechów u dorosłej osoby to średnio 16–20 razy na
minutę, to nasze płuca „filtrują” blisko 14,5 tys. litrów powietrza na dobę. Dłuższa ekspozycja sprawia, że więcej
szkodliwych substancji dostaje się do nich i do układu krążenia – ostrzega chirurg. Tutaj znowu przychodzi nam
z pomocą lokalne prawo uchwalone przez samorząd. – Najgorsze piece będzie trzeba wymienić do 1 stycznia 2023 r.,
ale nowych „kopciuchów” już nigdzie nie można instalować. Warto się dowiadywać w urzędzie gminy, bo wiele
miast na Mazowszu ma programy dopłat do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – przypomina Piotr Siergiej.

Stosujmy naturalne oczyszczanie
Gdy poziom zanieczyszczeń zamyka nas w domu, możemy sobie w nim zapewnić
lepszą atmosferę. Jednym ze sposobów jest zakup urządzenia do mechanicznego
filtrowania powietrza.
Tańsze i lepsze są jednak rośliny, które nie tylko dobrze filtrują pył, ale też wytwarzają
tlen. W oczyszczaniu powietrza w domu świetnie pomogą nam rośliny. Usuną nie tylko
zanieczyszczenia, ale też alergeny i drobnoustroje. Oto gatunki, które zyskały
najwyższe noty u badających problem naukowców. A zajmowała się nim nawet
NASA: anturium andrego, bluszcz pospolity, chryzantema wielokwiatowa, dracena
odwrócona, dracena wonna, epipremnum złociste (tzw. Scindapsus), figowiec benjamina,
gerbera, liriope szafirkowata, rapis wyniosły, sansewieria gwinejska, skrzydłokwiat wallisa.
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