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15 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele, burmistrz Beata Szczepankowska gościła kierownictwo
firmy, która wykupiła grunty w strefie gospodarczej w Chorzelach i planuje tu budowę swojego zakładu.

Spotkanie miało charakter roboczy. Firma kontynuuje prace formalne i dokumentacyjne, związane
z rozpoczęciem inwestycji i jej działalnością.
Zatrudnienie, w pierwszej fazie realizacji inwestycji wyniesie około 250 osób, a docelowo, po zakończeniu jej realizacji, może wynieść nawet do 3 tys. osób, razem z firmami kooperującymi.
W dbałości o otoczenie uzgadniane są już ostatnie zabezpieczenia, które gwarantują niepogorszenie
jakości powietrza, wód i gleby w Chorzelach i okolicach.
Zakład zostanie wyposażony, zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej oraz wymaganiami BAT
(Best Available Technics – najlepsze dostępne techniki), w najnowocześniejsze urządzenia ochrony
środowiska.
Rzeczowe podejście firmy do obaw władz Miasta i Gminy Chorzele jest dobrym prognostykiem dla
satysfakcji z wyników współpracy zarówno dla mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, jak i dla
inwestora. Firma gotowa jest zastosować wszelkie zabezpieczenia proekologiczne, natomiast Gmina
stanie po stronie firmy w punktach, które nie mają znaczenia dla ekologii w okresie użytkowania,
a utrudniają jej sam proces przygotowania i budowy zakładów.
Komentarz burmistrz Beaty Szczepankowskiej
Bardzo naszej gminie zależy na tym, żeby powstał zakład pracy. Jednak tak samo nam zależy na tym, żeby był
to zakład nieuciążliwy dla środowiska.
Obecnie dostępne technologie, jak i przepisy prawne mogą w pełni zabezpieczyć nasze oczekiwania.
Firma jest zdeterminowana aby doprowadzić do konsensusu i jest skłonna poświęcić niemałe środki
finansowe, aby sprostać wyśrubowanym zapisom europejskiej dyrektywy BAT nakazującej stosowanie
najbardziej zaawansowanych technologii dla ochrony środowiska.
Zakład w Chorzelach nie będzie porównywalny z dotychczasowymi zakładami tej firmy, gdyż tamte były
budowane zanim zaczęła obowiązywać w Polsce dyrektywa BAT. Ponadto samorząd gminy ma też obecnie
większe doświadczenie i wie czego powinien wymagać.
Obecną procedurę odwoławczą, którą uruchomiła sama firma Kronospan, nadzorują bądź biorą w niej udział
strony postępowania m.in. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, czy stowarzyszenia
ekologiczne, co gwarantuje optymalne rozwiązania.
Gmina, po wykonaniu korekty dokumentacji przez firmę, wynajmie dodatkowo eksperta, którego
obowiązkiem będzie sprawdzenie przedstawionej dokumentacji pod kątem ochrony środowiska.
Przewidywana jest też rozprawa administracyjna, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie
i postulaty w obecności wszystkich stron.
Dopiero po uzgodnieniu stanowiska będzie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
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MIASTO I GMINA CHORZELE ORAZ BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA
Z NOMINACJĄ GMINA 30-LECIA I BURMISTRZ ROKU 2019.
autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Miło nam poinformować, że decyzją Ogólnopolskiej
Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, samorząd
Miasta i Gminy Chorzele został nominowany do nagrody
specjalnej Gmina 30-lecia Wolności RP, a burmistrz Beata
Szczepankowska otrzymała nominację do nagrody
specjalnej Burmistrz Roku 2019.

Wyróżnienia przyznawane są w ramach jubileuszowego
Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu –
30-lecie Wolności RP.
Jak informuje federacja – nominacje są wynikiem działań
władz Gminy, zmierzających do stałego podnoszenia
standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz
pozycji Gminy w Regionie.
Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu to najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie w środowisku
samorządowym. Pokazuje i krzewi najlepsze wzorce funkcjonowania i rozwoju samorządów. Wśród
nich znalazł się właśnie samorząd Miasta i Gmina Chorzele.
Dziś naszym obowiązkiem jest umacnianie pozycji samorządów, które w rzeczywisty sposób mają
wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości i gospodarki oraz są bardzo ważnym filarem polskiej
demokracji.
Nadmieniamy, że Gmina nie bierze udziału w żadnych płatnych plebiscytach i rankingach.

„FORUM DLA MAZOWSZA—MAZOWSZE W EUROPIE PO 2020 ROKU”
Jesteśmy cały czas na bieżąco w sprawach ważnych dla polskich samorządów i naszych mieszkańców.
29 marca Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska oraz Sławomir Czaplicki -kierownik referatu
promocji uczestniczyli w konferencji „Forum dla MazowszaMazowsze w Europie po 2020
roku". W spotkaniu oprócz
Marszałka oraz Wicemarszałka
Województwa Mazowieckiego—
Adama Struzika oraz Wiesława
Raboszuka wzięli udział europarlamentarzyści, parlamentarzyści,
samorządowcy, eksperci od rozwoju regionalnego i przedsiębiorcy. Była to okazja do dyskusji o wprowadzonym podziale statystycznym województwa mazowieckiego w kontekście założeń polityki spójności w perspektywie finansowej
po 2020 roku oraz o wyzwaniach dla Mazowsza i metropolii warszawskiej.
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BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA Z REWIZYTĄ W PRZASNYSZU. SĄ KONKRETY
WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ PRZASNYSZ – CHORZELE

Źródło: Przasnysz

Relacje pomiędzy samorządami mają się bardzo dobrze. Kilka tygodni temu burmistrz Łukasz
Chrostowski wizytował w Urzędzie Miasta w Chorzelach, 18 marca z rewizytą do przasnyskiego urzędu
udała się burmistrz Beata Szczepankowska z kierownikiem referatu promocji UMiG Chorzele Sławomirem Czaplickim. To pierwsza tego typu wizyta włodarza Chorzel w historii miasta.

Burmistrz Beata Szczepankowska odwiedziła MOPS i spotkała się z dyrektor Joanną Cieślik oraz zwiedziła
Urząd Miasta z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim.
Efektem spotkania było: wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie powołania w naszym powiecie
schroniska dla bezpańskich zwierząt ( oba samorządy włączą się w tą inicjatywę i będą namawiać pozostałe
gminy do wsparcia tego projektu ), ustalenie wspólnego eventu "Rywalizacji Miast" - gdzie nasi mieszkańcy
będą mogli wspólnie integrować się i rywalizować w miłej atmosferze, oraz wspólne działania związane
z poprawą jakością powietrza w obu miastach.
- Bardzo się cieszę, że relacje pomiędzy naszymi samorządami są bardzo dobre. Współpraca ze wszystkimi
wójtami i burmistrzami z naszego terenu jest dla mnie szalenie istotna - dodaje Łukasz Chrostowski.
Pierwsza edycja "Rywalizacji Miast" odbędzie się jeszcze w tym roku w Chorzelach, w 2020 r. Przasnysz
przejmie rolę organizatora. Obu włodarzom bardzo zależy, aby nasi mieszkańcy integrowali się i współpracowali na wielu płaszczyznach.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA „OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2019!"
„Osobowości i Sukcesy Roku” to plebiscyt, w którym nagradzane są wybitne osoby ze świata biznesu, sportu,
nauki, kultury i mediów. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się
marszałek Adam Struzik oraz dwie mazowieckie instytucje kultury –
Warszawska Opera Kameralna oraz Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze. Kapituła doceniła dotychczasowe dokonania marszałka
województwa
zarówno
na
arenie
polskiej,
jak
i międzynarodowej. Marszałek Adam Struzik od ponad 20 lat jest
czynnie zaangażowany w życie społeczno-polityczne Mazowsza
i Polski. Jest animatorem współpracy kulturalnej, naukowej
i biznesowej w województwie mazowieckim. Inicjatorem projektów
i programów związanych m.in. ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu,
e-rozwojem, bezpieczeństwem, służących ochronie i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego.
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PIĘKNEGO ZALEWU Z GÓRĄ ZJAZDOWĄ W CHORZELACH
NOWE WŁADZE POWIATU NIE CHCĄ BUDOWAĆ

Wszystko wskazuje, że zaplanowanego i zaprojektowanego przez starostę Zenona Szczepankowskiego zalewu w Chorzelach z górą zjazdową i zapleczem nie będzie. Nowe władze
powiatu przasnyskiego nie podpisały umowy
z wykonawcą i unieważniły prawidłowo przeprowadzony i rozstrzygnięty jeszcze w poprzedniej
kadencji bez jednego protestu, przetarg na jego
budowę. Niestety niechęć nowych władz powiatu do
budowania tego zalewu jest faktem znanym. Chociaż
pieniądze na inwestycję były zabezpieczone, i to
z nadmiarem dwumilionowym, piękna i nowoczesna
inwestycja już raczej nie powstanie. Tak zdecydował
nowy starosta wraz z zarządem i większością
radnych PiS-PPP. Pieniądze na budowę zalewu
pochodziły w większości ze sprzedaży strefy
w Chorzelach i na rzecz rozwoju tej strefy powinny
być wydatkowane. Gdzie będą wydatkowane?
Nie wiadomo.

Nieprawdziwe są też twierdzenia nowego starosty przasnyskiego jakoby musiał unieważnić
przetarg na zalew w Chorzelach z powodów naruszenia prawa zamówień publicznych.
1)
2)

3)

4)
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Przetarg nie mógł być unieważniony, gdyż już był zakończony, a wykonawca wybrany
w poprzedniej kadencji. Nowy starosta mógł jedynie odmówić podpisania umowy i to uczynił.
Wartość zamówienia była zaktualizowana i wynosiła nieco ponad 23 mln zł brutto (w 2017 r.
była to kwota ok. 17,5 mln zł). Wartość ta została potwierdzona przez kilka ofert przetargowych. Wbrew twierdzeniom nowego starosty kwota ta nie przekracza tzw. progu unijnego
określonego na 5 548 000 euro netto. W przeliczeniu na złotówki (wartość euro nieznacznie
się waha i jest aktualizowana przez Prezesa Urzędu zamówień Publicznych) próg ten wynosi
zatem około 5 548 000 x 4,30 x 1,23 (VAT) = 29 343 372 zł brutto. To znacznie więcej niż
kwota kosztorysowa. Co więcej, nawet zaktualizowany kosztorys w roku 2019 określił koszt
brutto na 26 mln zł, a więc znacznie mniejszy niż wynosi próg unijny. Inwestor w takim
przypadku ma prawo zaprosić firmy unijne do przetargu ogłaszając go w biuletynie UE, ale
nie ma takiego obowiązku. Dodatkowym błędem logicznym obecnego starosty jest próba
oparcia przetargu rozstrzygniętego w 2018 r. na kosztorysie z 2019 r. Na taką manipulację
nikt inny chyba by nie wpadł.
Koszt usypania góry zjazdowej zawarty był w koszcie wykopu z przemieszczeniem gruntu na
uformowanie górki. Gdyby kosztorys zawierał dwa razy tą samą robotę, czyli raz wykonania
dołu, a drugi raz usypanie górki, to byłoby podwójne policzenie tego samego gruntu. W ten
sposób można na siłę wydać te dodatkowe 3 mln zł, ale nie ma takiej potrzeby.
Na sesji Rady Powiatu padły twierdzenia, że nie potrzebne było lokowanie budynku zaplecza
pod górą zjazdową. Należy więc wyjaśnić, że budynek ten miał za zadanie utrzymanie
stabilności góry podczas silnych opadów deszczu. Bez odpowiedniej stabilizacji żelbetowej,
góra ta spłynęłaby z deszczem do zalewu. Pomieszczenia pod górą miały ważne znaczenie
użytkowe. Nie można pozbawić całego przedsięwzięcia tego zaplecza bez zasadniczego
obniżenia wartości użytkowej inwestycji.
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To miała być inwestycja służąca całemu powiatowi. Stracili mieszkańcy wszystkich gmin, w tym
obu miast powiatowych: Przasnysza i Chorzel. Nie każdego jest stać na wyjazd na narty w góry, czy
na sled dogsy, które w naszym kraju nie mają swojego miejsca. Tutaj mieliby wszyscy blisko. Taka
szansa dla naszej Gminy i mieszkańców całego Powiatu może się już nie powtórzyć. Poprzedni
starosta Zenon Szczepankowski dbał o zrównoważony rozwój całego powiatu. Najwięcej środków
lokowano w samej stolicy, co jest rzeczą naturalną. Także tam zaplanowano piękny zalew i także
ów zalew nie powstanie.

To była inwestycja, na której bardzo zależało byłemu staroście Zenonowi Szczepankowskiemu.
Ona całkowicie odmieniłaby wizerunek Chorzel. Zalew miał być elementem chorzelskiej szkoły
średniej. Chorzelskie liceum wzbogaciłoby się o kilka dodatkowych kierunków związanych
z turystyką i klasami sportowymi. Byłaby to szkoła ponadregionalna, zatrudniająca dodatkowo wielu
nauczycieli i trenerów.

Projektowana górka zjazdowa miała swoje zasilanie w chłód -173 °C ze zbudowanej w sąsiedztwie
stacji regazyfikacji gazu skroplonego. Woda w zalewie byłaby krystalicznie czysta, bo jej pobór
odbywałby się poprzez warstwy piasku dennego. Woda byłaby podświetlana w barwie turkusowej.
Dokoła zalewu byłyby pięknie ukwiecone i ścieżki spacerowe z ławeczkami, figurami, tężniami
solarnymi. Dzieci miałyby wydzielony płytki brodzik, a zimą lodowisko. Wszystkie brzegi byłyby
zabezpieczone specjalną matą i kamiennymi murami przed ingerencją bobrów. Uszczelniony byłby
wał pomiędzy rzeką Orzyc i zalewem. Na półwyspie na środku zalewu, gdzie kończy się droga
asfaltowa, prywatni inwestorzy chcieli pobudować wysoki hotel z restauracją obrotową na szczycie.
Woda z zalewu byłaby pobierana również dla potrzeb fabryk na strefie gospodarczej. Dochód gminy
i powiatu byłby bardzo duży. Można by za to budować drogi i inną infrastrukturę.
Nowe władze powiatu, twierdzą, że inwestycja może być realizowana. W takim kształcie, jaki był
zaplanowany i zaprojektowany – już raczej nie będzie zrealizowana. Nowy Zarząd Powiatu
tłumaczył wszystkim pozostałym gminom, że wybór jest taki: albo zalew w Chorzelach, albo
inwestycje w pozostałych gminach. Może być niestety tak, że zalewu w Chorzelach nie będzie, ale
inne gminy też z tego nie skorzystają, a pieniądze rozejdą się na sprawy nieistotne.

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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BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA PIERWSZY RAZ UROCZYŚCIE POWITAŁA NOWO
NARODZONYCH MIESZKAŃCÓW GMINY!
26 marca w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach, burmistrz Beata Szczepankowska uroczyście
powitała nowo narodzonych mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele i wręczyła rodzicom dedykowane
bodziaki dla maluszków oraz listy gratulacyjne i upominki. Uroczystość odbyła się w niezwykle ciepłej
i rodzinnej atmosferze. Będzie ona już tradycją.

W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli nie tylko rodzice naszych pociech, ale także ich rodzeństwo
i dumni dziadkowie. Wyjątkowe podarunki wraz z panią burmistrz wręczyła kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Sylwia Drężek. Obecni na uroczystości byli:

Nataniel Bugajski rodzice Anna i Krzysztof Bugajscy

Tymon Bartosz Paź rodzice Izabela Łojewska i Tomasz Paź
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Nina Ebing rodzice Emilia i Grzegorz Ebing

Emilia Skoniecka rodzice Iwona i Michał Skonieccy
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- Rozpoczynamy tradycję witania w naszej małej ojczyźnie nowych mieszkańców. Jest to historyczny
moment, dlatego chcę wyrazić wielką wdzięczność i radość, że jesteście Państwo z nami. Cieszę się, że
wspólnie tworzymy jedną wielką rodzinę – mówiła Beata Szczepankowska.

Burmistrz podkreśliła również jak wielką wartość w życiu człowieka mają dzieci. - Sens naszemu
życiu nadają dzieci. To one wytyczają nam cele, działania, dzięki nim podejmujemy się wielu wyzwań.
Nie zawsze jednak jest to łatwa droga, dlatego my, jako samorząd będziemy starali się Państwa
wspierać. Zależy nam, aby nasi mali mieszkańcy mieli poczucie bezpieczeństwa, by wychowywali się
w atmosferze miłości, radości i przyjaźni – powiedziała burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

Przekazane bodziaki mają trzy wzory:
- I ❤ Miasto i Gminę Chorzele – jesteś dla nas cudem…jedynym, wyjątkowym, niepowtarzalnym”
- „Witamy Cię w naszej Chorzelskiej Rodzinie !”
- „Cieszymy się, że dołączyłeś do grona Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele!”.

Oprócz powitalnych prezentów od burmistrz Beaty Szczepankowskiej najmłodsi mieszkańcy
otrzymali również upominki od Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi
w Gminie Chorzele – Elżbiety Kobus oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach –
Anny Lipińskiej. Na zakończenie dla wszystkich zebranych został przygotowany pyszny tort.
To pierwsze, inauguracyjne spotkanie tego typu. Od tego roku, każdy nowo narodzony mieszkaniec
Miasta i Gminy Chorzele otrzyma od burmistrz Beaty Szczepankowskiej upominek w postaci
wyjątkowych bodziaków i listów gratulacyjnych.
Na uroczystości obecni byli również: Elżbieta Kobus – Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Opieki
nad Dziećmi w Gminie Chorzele, Anna Lipińska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Chorzelach oraz Sławomir Czaplicki – kierownik referatu promocji.

Z niecierpliwością czekamy na kolejnych, nowych mieszkańców naszej gminy!
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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Poniżej prezentujemy kolejną część fotorelacji z wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 20192023.W wyborach uczestniczy burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, która
docenia zaangażowanie z jakim Sołtyski i Sołtysi Rady Sołeckie dbają o sprawy mieszkańców swoich
wsi. Burmistrz dziękuje za dotychczasową współpracę trud i wysiłek włożony na rzecz rozwoju sołectw
oraz widoczne efekty tych działań. Podczas spotkań burmistrz Beata Szczepankowska rozmawia również z mieszkańcami o bieżących sprawach i planach Miasta i Gminy Chorzele. Wszystkim wybranym
Sołtysom i Radom Sołeckim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Krukowo

Sołtys – Irena Górniak
Rada Sołecka: Mariusz Krajewski, Ewa
Kulasik, Halina Parciak, Teresa Wilga

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Binduga

Sołtys – Czesława Dembska
Rada Sołecka: Grzegorz Kojtek,
Wiesław Zapadka

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Rawki

Sołtys – Barbara Olender
Rada Sołecka: Beata Koziatek, Ewelina Roczeń

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wierzchowizna

Sołtys – Sławomir Tański
Rada Sołecka: Wiesław Borzymowski, Kazimierz
Szewczyk, Bolesław Zadrożny
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Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Nowa Wieś Zarębska

Sołtys – Mirosław Sieruta
Rada Sołecka: Jan Gut, Jarosław Tański

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Nowa Wieś

Sołtys – Andrzej Burnos
Rada Sołecka: Andrzej Domżalski, Adam Łapiński,
Jan Walkiewicz

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Zdziwój Stary

Sołtys – Józef Sylwestrzak
Rada Sołecka: Paweł Budkiewicz, Zbigniew
Sylwestrzak

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Wasiły Zygny

Sołtys – Andrzej Bogdański
Rada Sołecka: Bogusława Płoska, Andrzej Płoski

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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Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Przysowy

Sołtys – Elżbieta Siedlecka
Rada Sołecka: Piotr Siedlecki, Krzysztof
Przybysławski, Zbigniew Oleksik

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Niskie Wielkie

Sołtys – Zdzisław Antosiak
Rada Sołecka: Barbara Piórkowska, Stanisław
Jabłonowski, Artur Dzierzęcki, Sylwia Dzierzęcka

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Dąbrowa

Sołtys – Andrzej Płoski
Rada Sołecka: Jan Oman, Jerzy Jachimowski

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Rembielin

Sołtys – Ewa Leśniewska
Rada Sołecka: Mariola Majewska,
Michał Ludwicki, Justyna Dąbrowska
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Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Łaz

Sołtys – Sabina Brzostek
Rada Sołecka: Emilia Szydlik, Mariusz Moszczyński,
Ewa Orzoł, Renata Cicha, Monika Szydlik

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Mącice

Sołtys – Dariusz Łachacz
Rada Sołecka: Teresa Żebrowska,
Sławomir Darmofał

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Dzierzęga Nadbory

Sołtys – Maria Makowska
Rada Sołecka: Anna Cichowska,
Aldona Przybylska

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Duczymin

Sołtys – Mateusz Piórkowski
Rada Sołecka: Bernadeta Cichowska,
Beata Wasilewska, Irmina Chmielewska,
Renata Asztemborska
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autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

Witamy pierwszy dzień wiosny

20 marca do Żłobka Miejskiego w Chorzelach zawitała Pani Wiosna. Obdarowała dzieci soczystymi
jabłuszkami, a w podziękowaniu dzieci zaśpiewały piosenkę. Następnie wszyscy wyszli na wspólny
spacer szukać pierwszych oznak wiosny.

autor: Klub Dziecięcy w Chorzelach

Wiosna w Klubie Dziecięcym w Chorzelach

Aby się przekonać, czy naprawdę wiosna jest tuż-tuż dzieci z Klubu Dziecięcego w Chorzelach rozpoczęły
poszukiwania jej pierwszych oznak. Niestety na spacerze nie udało nam się spotkać bociana ale za to na
niektórych drzewach widać było pączki pierwszych listków. Natomiast 21 marca do naszego Klubu przyszła
ciocia '' wiosna" i tak się wszystkim spodobała, że dzieci postanowiły z pomocą swojej cioci zrobić Panią
Wiosnę, która zostanie z nami na dłużej.
Mamy nadzieję, że prawdziwa wiosna zobaczy, że bardzo tęsknimy za słońcem i kolorowymi kwiatami
i niedługo zawita do nas na dobre.
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autor: ZSP w Chorzelach

Akcja charytatywna "Nie przechodź obojętnie"

16 marca 2019 r. wolontariusze z Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. ST. Reymonta w Chorzelach wzięli udział w MARATONIE PŁYWACKIM, organizowanym przez MOSiR w Łomży. Uczniowie dołączyli
do drużyny Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Celem maratonu było wsparcie akcji „Nie przechodź obojętnie”.
Dzięki organizatorom przepłynięte kilometry przez uczestników, zostaną przeliczone na środki finansowe
z przeznaczeniem na dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, profilaktyki zdrowotnej dzieci i dorosłych
w ramach Funduszu „Dzieci Chore”.
ZSP w Chorzelach reprezentowali: Nidzgorska Wioleta, Pelak Natalia, Radomska Aleksandra, Wojciechowska Oliwia, Banul Konrad, Dudek Bartłomiej, Niski Aleksander, Tadra Antoni. Gościnnie wsparli naszą
drużynę: Wojciechowski Tobiasz i Pelak Arkadiusz.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za okazanie dużej wrażliwości i serca potrzebującym
dzieciom.
Życzymy
niegasnącej
energii
i
poczucia
sensu
wykonywanych
działań.
Opiekun drużyny – Alina Morawska.

"Moje ulubione bajki" wystawa prac w bibliotece

autor: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

W ramach współpracy biblioteki ze szkołami, we Filii
dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach, zaprezentowano
wystawę prac plastycznych uczniów kl. I b z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła
II .
Wystawę zorganizowała wychowawczyni klasy I.
Nadano jej tytuł „Moje ulubione bajki”. Dzieci
wykonały swe dzieła metodą papierowego origami.

Zapraszamy rodziców dzieci oraz użytkowników
naszej biblioteki do oglądania prac najmłodszych
artystów.
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autor: PSP w Pościeniu Wsi

Pasowanie pierwszoklasistów

Pasowanie pierwszoklasistow na czytelnika połączone ze szkolnym konkursem "Mistrz Pięknego Czytania"
to wydarzenia upływającego tygodnia. Uczniowie pierwszej klasy zostali uroczyście zapisani do biblioteki
szkolnej. Są już prawdziwymi przyjaciółmi książki. Pierwszaki otrzymały upominki i gratulacje oraz kilka
rad właściwego korzystania z książek. Uroczystości towarzyszył konkurs, w którym wyłoniono Mistrza,
a nawet dwóch, a właściwie dwie Mistrzynie i Wicemistrzynie Pięknego Czytania. W konkursie udział
wzięło 12 uczestników, którzy zaprezentowali fragment przez siebie wybranego tekstu. Komisja składająca
się z nauczycieli i przedstawicieli samorządu uczniowskiego wnikliwie oceniała uczestników konkursu.
Tytuł Mistrza Pięknego Czytania zdobyły: Zuzanna Olber i Patrycja Sedrowska. Wicemistrzem została
Emilia Szlaga. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy
za udział.
Pasowanie na czytelnika w Miejsko—Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach
autor: MGBP w Chorzelach

15 marca dzieci z klasy I "A" Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Chorzelach wybrały się do
Miejsko-Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Chorzelach, a dokładnie do Filii dla Dzieci
i Młodzieży. Uczniowie zwiedzili placówkę,
dowiedzieli się od pani bibliotekarki, jaka jest
różnica między biblioteką a księgarnią, co należy
robić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak
należy się w niej zachowywać, jak chronić
książki przed zniszczeniem oraz jak można
samodzielnie naprawić zniszczone egzemplarze.
Spotkanie w bibliotece przybliżyło dzieciom
literaturę dziecięcą oraz jej autorów. Na
zakończenie Dorota Sitek dokonała uroczystego
pasowania uczniów na czytelnika MiejskoGminnej Biblioteki Publiczne w Chorzelach,
w czasie którego dzieci powtarzały za bibliotekarzem słowa przyrzeczenia. Na koniec dostały
pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek.
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autor: OUK w Chorzelach

III Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „Taki duży, taki mały… święty Jan Paweł II i ja – Papież Polak
w oczach dzieci i młodzieży” zorganizowany przez OUK w Chorzelach.
Komisja w składzie Iwona Borkowska, Agata Nidzgorska, Katarzyna Purzycka postanowiła nagrodzić
następujące prace:
Przedszkola i oddziały Przedszkolne:
I miejsce Wojciech Jaskólski – Przedszkole Samorządowe w Chorzelach,
II miejsce Nadia Szlaga – SP Poścień Wieś, Maja Borowa – Przedszkole Samorządowe w Chorzelach,
III miejsce Natalia Szlaga – PS Chorzele, Oliwia Delowicz – Przedszkole Samorządowe w Chorzelach.

Szkoły Podstawowe kl. I – III:

Szkoły Podstawowe kl. IV – VI:

I miejsce — Maja Skiba – SP Duczymin, Jakub
Brzozowski – SP Zaręby, Krzysztof Roman –
SP Duczymin

I miejsce — Anna Cichorska – SP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, Wiktoria Szmalc – SP w Krzynowłodze Wielkiej

II miejsce — Wiktoria Zawojek – SP Zaręby

II miejsce — Mateusz Góralski – SP w Krzynowłodze Wielkiej, Kinga Góralska – SP w Krzynowłodze Wielkiej

III miejsce — Dawid Wichowski – SP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

III miejsce – Jakub Nidzgorski – SP nr 1 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
Amelia Górniak – SP Krukowo

Szkoły Podstawowe VII – VIII:
I miejsce — Alicja Antosiak – SP Duczymin
II miejsce — Daria Burnos – SP Duczymin, Justyna Zapadka – SP Krukowo
III miejsce — Kamil Kraśniewski – SP Krzynowłoga
Wielka
Wyróżnienie: Katarzyna Sztukert – SP nr 1 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, Konrad Pyszny – SP
Duczymin
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
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autor: Komisariat Policji w Chorzelach

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego miasta Chorzele
na okres od 01 lutego 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku (ostatni
dzień roku szkolnego)

•

•

•

Zagrożenie, miejsce zagrożone, czas jego występowania oraz opis:
Palenie papierosów w czasie przerwy przez
uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach.
Chorzele - droga prowadząca od ul. Szkolnej na
teren przyległy do Zalewu Wodnego oraz na teren zadrzewionym w pobliżu Zalewu Wodnego
w Chorzelach.
Czas występowania zagrożenia, to głównie okres
roku szkolnego, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Przyczyna problemu: wykorzystywanie momentu przez młodzież, że w danej chwili nie
znajdują się pod opieką rodziców, bądź osób dorosłych. Osoby palące w wymienionym
miejscach papierosy, mają lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów prawa,
a także ignorują problemy związane z uzależnieniem od tytoniu i innych substancji
psychoaktywnych.
Wśród skutków, jakie przynosi to zagrożenie, można wymienić m.in. narażenie
małoletnich na demoralizację, uzależnienie od palenia tytoniu, zaśmiecanie miejsc
publicznych, niszczenie mienia, a także zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Oczekiwania społeczne: ograniczenie zachowań aspołecznych w tym rejonie
i wyeliminowanie, bądź też zmarginalizowanie wykroczeń takich jak zaśmiecanie niedopałkami papierosów i opakowaniami po papierosach.
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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

Dorosłość: skrzywdzone dziecko dochodzi do głosu
Gdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym dorastają, pragną za wszelką cenę zostawić dzieciństwo za sobą.
Nie chcą wspomnień, koloryzują dzieciństwo i rodziców, niekiedy wręcz zaprzeczają problemom. Starają się żyć
inaczej, stworzyć zupełnie inaczej funkcjonującą rodzinę. W jakimś stopniu czy do pewnego czasu im się to udaje.
Jest to zrozumiałe, że człowiek nie chce wracać do cierpienia. Jednak śladów z przeszłości, które zapisały się
w psychice, nie da się usunąć siłą woli. Nie wystarczy powiedzieć sobie: ”Było, minęło muszę zapomnieć". Czasami właśnie te próby wyparcia, odcięcia się od wspomnień i uczuć tworzą dodatkowe problemy. Używając metafory,
można powiedzieć, że skrzywdzone dziecko w osobie dorosłej nie znika, tylko ignorowane wymyka się spod kontroli, zwłaszcza w sytuacjach stresowych i zaczyna nią rządzić. Jest to najczęściej nieuświadomione. Osoba dorosła
w bliskich relacjach czy w trudnych dla niej sytuacjach zaczyna reagować nieadekwatnie, przeżywa w nadmiarowy
sposób emocje, zachowuje się tak jakby chciała sobie zaszkodzić albo postępuje wbrew swoim własnym postanowieniom. Na przykład: dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w dorosłym życiu samo się uzależnia, ofiara
przemocy staje się sprawcą albo wchodzi w związek przemocowy, osoba dorosła przeżywa w dziecięcy sposób
nadmiarowe uczucia, których nie rozumie lub niszczy wartościowy związek. Mówimy wtedy o syndromie DDA.

Oczywiście, nie u każdej osoby pochodzącej z rodziny z problemem alkoholowym mamy do czynienia
z syndromem DDA, tak jak nie każdy, kto przeżył jakąś katastrofę, doświadcza PTSD (syndromu stresu
pourazowego). Decyduje o tym wiele czynników, od osobistego ,,wyposażenia" dziecka, jak np. typ
układu nerwowego jego zdrowie, wrażliwość, zdolność do radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, po różnego rodzaju wsparcie od innych osób (dalsza rodzina, przyjaciele},
które może pomóc dziecku mniej boleśnie przeżyć nawet najgorsze wydarzenia.
Sposób w jaki w dzieciach zapisują się ślady destrukcyjnych doświadczeń, jest u każdego inny. Zależy to od osobowości, temperamentu, typu układu nerwowego inteligencji i uzdolnień dziecka, struktury i sposobu funkcjonowania
rodziny oraz możliwości wsparcia i osiągania sukcesów poza rodziną. U osób, u których wytworzył się syndrom
DDA, ślady bolesnych doświadczeń oraz zapis sposobów poradzenia sobie z nimi przekształciły się w stałe tendencje
w destrukcyjny sposób rządzące funkcjonowaniem w życiu dorosłym i tworzące problemy w ich aktualnym życiu.
Destrukcyjne tendencje mogą rozwinąć się we wszystkich sferach funkcjonowania osobowości.
Tendencje powstałe ze śladów odrzucenia oraz sposobów radzenia sobie z nimi: tendencja do reagowania lękiem
przed odrzuceniem, tendencja do przeżywania smutku i osamotnienia, tendencja do przeżywania smutku i osamotnienia, tendencja do deprecjonowania siebie, tendencja do zaniedbywania własnych potrzeb i negowania pragnień.
Tendencje powstałe ze śladów przemocy i zagrażających sytuacji: tendencja do przeżywania silnego lęku
i stałego poczucia zagrożenia, tendencja do przeżywania silnej złości, tendencje autodestrukcyjne, tendencje do
dystansowania się do swoich uczuć, tendencja do reagowania poczuciem krzywdy lub winy.
Tendencje powstałe w wyniku nieprzewidywalności zachowań rodziców oraz braku zasad i systemu wartości:
tendencja do kontrolowania siebie, innych i swojego życia, tendencja do sztywnego przestrzegania norm i zasad,
tendencja do sztywnego odgrywania ról w kontaktach interpersonalnych, tendencja do unikania zmian.
Źródło: Wpływ doświadczeń z w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym (fragmenty), str.6-12
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Gdy słońce wychodzi zza chmur żłobkowicze też wychodzą ze swoich sal i maszerują na spacer. Podczas jednej z wiosennych wycieczek wędrowali ulicami naszych pięknych Chorzel.
Odwiedzili pomnik Tadeusza Kościuszki oraz Królowej Bony. Po długim spacerze odpoczęli
przed budynkiem gminy i wrócili do ukochanego żłobka.
Jesteśmy dumni z naszych żłobkowiczów, którzy już od najmłodszych lat poznają historię
swojej małej ojczyzny i sylwetki lokalnych bohaterów.

