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POZYSKALIŚMY 50 TYS. ZŁ OD MARSZAŁKA DLA SOŁECTW Z GMINY
CHORZELE !
8 lipca, burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z marszałkiem Adamem Struzikiem oraz wicemarszałkiem
Wiesławem Raboszukiem Umowy wartości 50 tys. zł na wsparcie finansowe inwestycji w sołectwach z terenu Gminy
Chorzele w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020.
Gmina mogła złożyć maksymalnie 5 wniosków na 5 różnych zadań. Tak też
zrobiła i otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości 10 tys. zł na
każdy projekt. Co najmniej drugie tyle, czyli nie mniej niż 50 tys. zł dołoży
Gmina w ramach udziału własnego. Dzięki temu uda się zrealizować kolejne
inwestycje na terenie naszych sołectw o wartości łącznej nie mniejszej niż
100 tys. zł.
Projekty dofinansowane w Gminie Chorzele:
1. Budowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej
w miejscowości Wierzchowizna.
2. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Poścień Wieś.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia
w miejscowości Przysowy.
4. Zakup wraz z montażem altany oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbrówka Ostrowska
5. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy Płoskie

BURMISTRZ PODPISAŁA UMOWĘ. GMINA POZYSKAŁA 2,7 MLN ZŁ NA BUDOWĘ DROGI
GADOMIEC CHRZCZANY – GADOMIEC MIŁOCIĘTA
Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z wicewojewodą mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim Umowę, na
mocy której ponad 2,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych trafi do Gminy Chorzele na modernizację ponad
2 kilometrów drogi gminnej Gadomiec Chrzczany –
Gadomiec Miłocięta.
To następny wniosek władz Gminy, który uzyskał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w ostatnim czasie, tym razem
rządowych. Niedawno Gmina pozyskała od marszałka Adama
Struzika 2 mln zł na drogę w Opaleńcu.
Wniosek Urzędu Miasta i Gminy Chorzele znalazł się wśród 3
innych na liście podstawowej z naszego terenu, które uzyskają dofinansowanie. Całkowita wartość robót to ponad 4 mln 200
tys. zł. Aby zrealizować ważną i wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję Rada Miejska wraz z burmistrzem zabezpieczyła
wkład własny.
- Inwestycja przewiduje drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra na całym odcinku oraz miejscowo chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 2
metrów. Odwodnienie będzie zapewnione poprzez budowę rowów
drogowych. Projektowane jest także zabezpieczenie kolidujących
urządzeń uzbrojenia terenu znajdującego się w obrębie pasa
drogowego – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.
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PIERWSZE EFEKTY ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
W miesiąc udało się zebrać pierwszą, dużą partię nakrętek na rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny dla Łukasza. Oczywiście to nie koniec naszych działań, nakrętki zbieramy nadal,
a o kolejnych celach zbiórki poinformujemy już wkrótce.
Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli
się do naszej akcji w ramach programu „ W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy
Eko”. Brawo!

Artykuł ukazał się w „KURIERZE PRZASNYSKIM” z dn. 14 lipca 2020, s.5.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W CHORZELACH
MIASTO I GMINA CHORZELE BĘDĄ MIAŁY WŁASNY PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH!
Burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze współpracownikami pozyskała na inwestycję budowy PSZOK środki unijne
w wysokości ponad 400 tys. zł.
Na początku grudnia 2019 roku władze Gminy Chorzele podpisały umowę na budowę bardzo potrzebnego mieszkańcom,
własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Obecnie, prowadzone na miejscu prace są na końcowym etapie.
Do PSZOK mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie oddać wszystkie odpady komunalne, których nie mogą wyrzucić do zwykłych
pojemników. Będą one przekazywane następnie dalej, do miejsc
zagospodarowania lub utylizacji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i poprawa efektywności gospodarki
odpadami komunalnymi na obszarze gminy Chorzele, poprzez zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenie masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania.

PSZOK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
Projekt pozytywnie wpłynie na politykę zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Powstałe
w gospodarstwach domowych odpady muszą zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane, a obecność PSZOK przyczyni się do zmniejszenia ilości składowanych śmieci i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, co jest dla nas wszystkich niezmiernie ważne.
Należy tu zwrócić uwagę, że budowa PSZOK jest jedną z wielu prowadzonych przez gminę inwestycji zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców, w tym głównie w zakresie ochrony środowiska.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, do którego mieszkańcy gminy będą mogli oddać zgromadzone odpady
na zasadach określonych w Regulaminie PSZOK. Będą to odpady przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku m.in. przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne itp.
W momencie, gdy mieszkaniec gminy przywiezie posegregowane odpady, pracownik PSZOK będzie zobowiązany do ich weryfikacji
i rejestracji. Wszystkie odpady przywożone do PSZOK będą od momentu ich przyjęcia nadzorowane przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Na miejscu odpady będą zbierane i gromadzone w wydzielonych pojemnikach typu otwartego i zamkniętego, jedynie na czas
zapełnienia kontenera. Następnie będą systematycznie przekazywane profesjonalnym firmom zajmującym się przetwarzaniem tych odpadów, do zakładów odzysku i recyklingu lub na składowisko, gdzie we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione.
Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaje w miejscu zapewniającym łatwy dostęp i dobrą obsługę komunikacyjną, umożliwiającą każdemu mieszkańcowi samodzielne dostarczenie odpadów. PSZOK składa się z budynku administracyjnosocjalnego, wiaty magazynowej, placu manewrowego oraz wagi samochodowej o nośności do 15 ton. Wykonane zostało ogrodzenie terenu
wraz z bramą wjazdową, sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna i deszczowa wraz z pompownią, separator zintegrowany z osadnikiem
i zbiornikiem bezodpływowym, linia kablowa niskiego napięcia do zasilania obiektów oraz droga dojazdowa. Wykonano również
nawierzchnię drogi wewnętrznej, miejsca postojowe i ciągi piesze z kostki brukowej. W zaawansowanym stanie są także prace związane
z zielenią izolacyjną, trawnikami i nasadzeniami.
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W CHORZELACH
JAKIE ODPADY PRZYJMUJE PSZOK?
Do punktu selektywnej zbiórki można przekazywać odpady, których umieszczanie w tradycyjnych pojemnikach na śmieci jest zabronione
i podlega wysokim karom finansowym.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewnia przyjęcie takich odpadów, jak:
 Elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: akumulatory, baterie, sprzęt AGD i RTV, telefony, golarki, trymery,
zegarki, kable i sprzęt komputerowy, suszarki do włosów itp.
 Odpady wielkogabarytowe (w tym meble) np.: ceramika sanitarna (umywalki, brodziki, wanny itp.), szafki, szafy, dywany, wykładziny, krzesła i stoły z tworzyw sztucznych, duże lustra, sofy, wersalki, łóżka, materace, pierzyny, drzwi, ramy okienne itp.
 Odpady zielone np.: trawa, liście, chwasty, gałązki krzewów, rośliny rolnicze, kwiaty cięte itp.
 Odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe np.: gruz, styropian, ceramika budowlana, wełna mineralna, papa itp.
 Odpady niebezpieczne np.: przeterminowane leki, żarówki energooszczędne, kleje, substancje chemiczne, zużyte oleje i smary, farby,
lakiery, rozpuszczalniki itp.
 Zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, popiół, odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki
wentylacyjne)
 Odzież i tekstylia: odzież z włókien naturalnych, tekstylia z włókien naturalnych.
 Opakowania wielomateriałowe: opakowania z drewna
UWAGA: PSZOK nie przyjmuje odpadów niezidentyfikowanych oraz zawierających azbest!

ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW W PSZOK
Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny. Należy jednak pamiętać, że pracownik PSZOK nie
przyjmie odpadów nieposegregowanych, zmieszanych
odpadów komunalnych, jak również odpadów, których nie
można zidentyfikować lub zawierających azbest. Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami i powinny być specjalnie przygotowane np. meble
opróżnione z zawartości, odpady budowlane posegregowane na gruz betonowy i ceglany oraz odpady ceramiczne
i szklane. Odpady zielone muszą być rozdrobnione, natomiast odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą
identyfikacyjną. Należy również pamiętać, że transport do PSZOK mieszkańcy

zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Szczegółowe wytyczne dotyczące przekazywania odpadów do gminnego PSZOK będą znajdować się w Regulaminie dostępnym na stronie
Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
PSZOK stwarza warunki do wykorzystania ekologicznego i ekonomicznego potencjału odpadów. Stanowi nowoczesny element gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Działanie takiego punktu na terenie gminy niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia
odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych, a poprzez to do respektowania zasady zrównoważonego rozwoju i racjonalnego
korzystania z zasobów. Posegregowane śmieci to również cenne surowce, które po przetworzeniu będą ponownie wykorzystywane, dzięki
procesowi recyklingu. Przekazywanie odpadów do wyspecjalizowanych punktów zbiórki, a następnie ich przetwarzanie zagwarantuje, że
zostaną one zagospodarowane właściwie i bez szkody dla środowiska.
Budowa PSZOK na terenie Gminy Chorzele to kolejny dowód na konsekwentne
polepszanie standardu ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt realizowany jest w ramach V osi priorytetowej: Gospodarka przyjazna środowisku – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami – Typ projektów:
Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
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SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI I PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW
autor: S. Czaplicki

DOBRE I POŻYTECZNE SPOTKANIE BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ
Z SOŁTYSAMI I PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW
MIASTA CHORZELE
7 lipca, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej
odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z sołtysami i przewodniczącym
samorządu mieszkańców miasta Chorzele.
Sołtysi i przewodniczący pełnią bardzo ważną rolę w życiu
lokalnej społeczności. Burmistrz Beata Szczepankowska
z wielkim szacunkiem docenia trud pracy, zaangażowanie,
wrażliwość i otwartość na potrzeby innych oraz chęć
współpracy naszych sołtysów oraz przewodniczącego
samorządu mieszkańców miasta Chorzele dla dobra mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich zgromadzonych przez burmistrz Beatę Szczepankowską. Omówiono sprawy dotyczące m.in.: powszechnego spisu rolnego 2020, przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu pn. „Mazowiecki
Instrument Aktywizacji Sołectw”, przeanalizowano stan gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele.
Na spotkaniu przedłożono również zakres nowych zasad działania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Prócz ww. spraw poruszono również kwestię stanu i ewentualnych napraw dróg w I półroczu 2020 r. oraz omówiono realizowane na bieżąco inwestycje na terenie Gminy Chorzele.
Uczestnicy otrzymali również pakiety gadżetów gminnych. Informacji
i odpowiedzi na poszczególne tematy
udzielali oprócz burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy oraz jednostek podległych:
Magda
Pawliszewska,
Monika
Chmielewska, Joanna Przewodowska, Łukasz Roman, Sławomir
Pydyński, Dariusz Licki, Justyna
Smolińska.
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SPOTKANIE SPÓŁEK WODNYCH
WALNE ZEBRANIA SPÓŁEK:
KRZYNOWŁOGA WIELKA I ZARĘBY
Spółki Wodne wspierane przez burmistrz Beatę
Szczepankowską i Radę Miejską robią dobrą
robotę.
Jak istotna jest działalność Spółek Wodnych dla
mieszkańców, a przede wszystkim rolników,
nikomu nie trzeba wyjaśniać. Współpraca władz,
delegatów i członków chorzelskich spółek wodnych
w władzami Gminy układa się bardzo dobrze.
Gmina przekazała w 2019 roku 200 tys. zł. dotacji
celowych na zadania realizowane przez Spółki,
a ich praca wykonywana na rzecz mieszkańców,
a przede wszystkim rolników jest nieoceniona.
W sumie, obie Spółki odmuliły w 2019 roku dna rowów
melioracyjnych na łącznej długości prawie 15 kilometrów oraz
wykosiły rowy na długości prawie 77 kilometrów.
29 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach odbyły się Walne Zgromadzenia Delegatów Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Chorzele, tj. Spółki Wodnej
w Krzynowłodze Wielkiej i Zarębach. W zebraniach uczestniczyła
burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.

Przewodniczący Spółki Wodnej Krzynowłoga Wielka Andrzej
Moskalik oraz Wiceprzewodniczący Spółki Wodnej Zaręby –
Ryszard Kosiorek złożyli podziękowania na ręce burmistrz za dobrą współpracę, wspieranie i zrozumienie potrzeb Spółek oraz
przekazywanie dotacji finansowych, które gwarantują realizację
zadań na rzecz mieszkańców i dalsze funkcjonowanie Spółek.
Burmistrz również przekazała wszystkim słowa uznania za zaangażowanie i trud wkładany w działalność obu Spółek. Beata
Szczepankowska zapewniła o kontynuacji dobrej współpracy
i dalszym wspieraniu ważnej działalności.
SPÓŁKA WODNA ZARĘBY:
- Odmulenie dna rowów melioracyjnych na
łączną długość ok. 6800 mb.
- Wykoszenie rowów na długości ok 38500 mb
Całkowity koszt prac wyniósł 105.976,50 zł.
SPÓŁKA WODNA KRZYNOWŁOGA WIELKA:
- Odmulenie 7000 mb dna rowów
melioracyjnych
- Wykoszenie ok. 37850 mb rowów
Całkowity koszt prac wyniósł 110.000,00 zł.
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2 MILIONY ZŁOTYCH NA BUDOWĘ DROGI W OPALEŃCU!
autor: I.O.

BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA
PODPISAŁA Z MARSZAŁKIEM ADAMEM
STRUZIKIEM UMOWĘ NA 2 MILIONY
ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ
DROGI W OPALEŃCU!
Władze gminy dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie się rozwijała. Burmistrz Beata Szczepankowska nieustannie
zabiega o pozyskiwanie środków unijnych i krajowych, jako
wsparcie w realizowaniu kolejnych, ważnych inwestycji. Tym
razem również się udało!
W dniu wczorajszym burmistrz Beata Szczepankowska podpisała
z marszałkiem Adamem Struzikiem umowę na prawie 2 miliony
złotych z przeznaczeniem na budowę drogi w Opaleńcu. Jest to
droga o długości około 1,5 km łącząca miejscowość Opaleniec
oraz drogę krajową z Chorzelami, a także ze Strefą Gospodarczą
i przewidzianą do modernizacji stacją PKP. Jest to niezwykle
ważne
miejsce
strategiczne dla wszystkich mieszkańców gminy oraz przyszłych
inwestorów.
Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój jednojezdniowy
dwupasowy o szerokości 5,50m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna.
Pobocze obustronne szerokości 0,75m. Po obu stronach drogi, poza
poboczem, zaprojektowano muldę odwadniającą obsianą trawą.
Po prawej stronie drogi w odległości 2,20m od krawędzi jezdni
zlokalizowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m. Do przyległych nieruchomości zaprojektowano zjazdy. Rozpoczęcie prac
planowane jest jeszcze w tym roku.
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ZMIANA SOŁTYSA W SOŁECTWIE ZDZIWÓJ STARY
Ogromnie dziękujemy Józefowi Sylwestrzakowi za 26 lat wspaniałej
pracy i witamy sołtys Marzannę Mrozińską.
Po 26 latach wzorowej działalności na stanowisku sołtysa sołectwa Zdziwój Stary,
rezygnację z powodów osobistych złożył Józef Sylwestrzak. Podczas wyborów, 10
lipca za wieloletni trud pracy, zaangażowanie, wrażliwość, otwartość na potrzeby
innych oraz współpracę na rzecz Miasta i Gminy Chorzele ustępującemu sołtysowi podziękowała burmistrz Beata Szczepankowska.
Pan Józef Sylwestrzak otrzymał z rąk burmistrz kwiaty, moc serdecznych słów oraz
najwyższe samorządowe wyróżnienie Miasta i Gminy – PRO-Chorzele. Pan Józef
również podziękował za bardzo dobrą współpracę i wręczył burmistrz bukiet kwiatów.
Jednocześnie, mieszkańcy sołectwa jednogłośnie wybrali nową sołtys – Marzannę
Mrozińską. Gratulacje nowej sołtys złożyła burmistrz Beata Szczepankowska, witając
Panią Marzannę wśród sołtysów oraz życząc owocnej współpracy na rzecz lokalnej
społeczności. Po wyborach, w bardzo dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia
burmistrz rozmawiała z mieszkańcami na interesujące ich tematy.
Panu Józefowi jeszcze raz serdecznie dziękujemy i gratulujemy wzorowej pracy na rzecz mieszkańców, a Panią Marzannę serdecznie
witamy w gronie sołtysów!

PODZIĘKOWANIE - PRO CHORZELE DLA JÓZEFA SYLWESTRZAKA - SOŁTYSA SOŁECTWA ZDZIWÓJ STARY
W LATACH 1994-2020.
Z wdzięcznym sercem kieruję słowa uznania za Pana wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele,
a przede wszystkim społeczności Sołectwa Zdziwój Stary. Dziękuję za trud pracy, zaangażowanie, wrażliwość i otwartość na potrzeby
innych oraz chęć współpracy i współdziałania dla dobra naszej Małej Ojczyzny.
Sołtys to lider polskiej wsi. To również dobry gospodarz, którego cechuje pracowitość, sumienność, szlachetność i życzliwość.
W dużej mierze od jego zaangażowania i pomysłowości zależy czy dana wieś rozwija się i zmienia swoje oblicze.
Jest to niezwykle trudne wyzwanie, wymagające wiele wytrwałości i poświęcenia. Tym bardziej doceniam Pana wzorową działalność,
która trwała nieprzerwanie aż 26 lat. Wierzę, że po tak długim okresie sprawowania funkcji Sołtysa towarzyszy Panu satysfakcja
i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Pana wieloletnie doświadczenie, mądrość, umiejętność współpracy i rozwaga
z pewnością przysłużą się kolejnym pokoleniom.
Jestem wdzięczna za wspólną pracę, trafne rozwiązania oraz wspieranie wielu inicjatyw mających na celu dobro lokalnej społeczności.
Dla nas wszystkich zostanie Pan wzorem najlepszych cech: obowiązkowości, rzetelności, uczciwości i skromności.
Niezwykle budujący jest fakt, że na płaszczyźnie samorządowej potrafiliśmy szukać tego co nas łączy i w takiej właśnie atmosferze
stawialiśmy mieszkańców naszej gminy jako dobro nadrzędne. Za to raz jeszcze dziękuję.
Z głębi serca gratuluję, że jako Sołtys Sołectwa Zdziwój Stary został Pan obdarzony wysokim zaufaniem społecznym przez 26 lat,
a Pana pracy zawsze towarzyszyła świadomość, że nie można zawieść zaufania reprezentowanych przez siebie mieszkańców.
Jestem przekonana, że efekty Pana długoletniej pracy będą nadal służyć wszystkim mieszkańcom.
Kierując do Pana słowa podziękowania za minione lata pracy, za troskę o rozwój gminy, pragnę również przekazać
życzenia zadowolenia, płynącego z dobrze spełnionej misji dla drugiego człowieka.
Życzę Panu odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a potem wprost wymarzone.
Niech zdrowie i pomyślność nieodłącznie towarzyszą Panu w codziennym życiu.
Podpisano
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
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SPRZĘT OCHRONNY DLA OSP

BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA PRZEKAZAŁA OSP CHORZELE,
OSP RYCICE ORAZ OSP ZARĘBY SPRZĘT OCHRONNY OD MARSZAŁKA
STRUZIKA I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.
30 czerwca, burmistrz Beata Szczepankowska przekazała na ręce prezesów: OSP Zaręby Andrzeja
Kostrzewy, OSP Rycice Józefa Matuszewskiego oraz
OSP Chorzele Krzysztofa Kolwicza warte ponad 13
tys. zł środki ochronne do przeciwdziałania COVID19. W skład zestawu będącego darowizną od marszałka Adama Struzika i Zarządu Województwa
wchodzą: maseczki jednorazowe, kombinezony jednorazowe, rękawice jednorazowe, ubrania ochronne
(ubrania specjalne lekkie oraz hełmy lekkie z przyłbicami i goglami), worki na odpady czerwone oraz
płyny dezynfekcyjne.

Wcześniej, burmistrz Beata Szczepankowska podpisała Umowę z marszałkiem Adamem Struzikiem, na mocy której Zarząd Województwa –
przekazał warte ponad 41 tysięcy złotych środki
ochronne do przeciwdziałania COVID-19, trzem
wpisanym do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego jednostkom OSP z terenu Gminy
Chorzele. Jednostki OSP: Chorzele, Rycice i Zaręby otrzymają zestawy środków ochronnych warte
ponad 13 tysięcy złotych każdy.
W sumie, nasi strażacy, dzięki bardzo dobrej współpracy władz Gminy
z samorządem Województwa otrzymają:


450 sztuk - maseczek jednorazowych



45 sztuk – kombinezonów jednorazowych



1200 par – rękawic jednorazowych



12 zestawów – ubrań ochronnych
(ubranie specjalne lekkie oraz hełm
lekki z przyłbicą i goglami)



60 sztuk – worków na odpady
czerwone



30 litrów – płynu dezynfekcyjnego
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PRZEKAZANIE SZKOŁOM SPRZĘTU O WARTOŚCI OK 70 TYS. ZŁ
BURMISTRZ BEATA
SZCZEPANKOWSKA PRZEKAZAŁA
KOLEJNY SPRZĘT DLA NASZYCH
SZKÓŁ WARTOŚCI OK 70 TYS. ZŁ
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska przekazała wszystkim szkołom
podstawowym z terenu naszej gminy kolejny
sprzęt komputerowy, tj. 10 urządzeń wielofunkcyjnych i dwa laptopy.
Gmina Chorzele pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 69. 999,95 zł. w ramach projektu
pn. „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 –
2020. Sprzęt trafi na czas nauki zdalnej do dzieci
z rodzin wielodzietnych.
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I WYRAZY SZACUNKU ZA WIELOLETNIĄ
PRACĘ W KOMISJI ANTYALKOHOLOWEJ
30 czerwca, pracę w Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakończyło
dwoje członków: Grażyna Łachacz (15 lat w komisji) oraz Dariusz Purzycki (26 lat w komisji).
Burmistrz Beata Szczepankowska
z wielkim szacunkiem i wdzięcznością,
podziękowała
Pani
Grażynie i Panu Dariuszowi za
wieloletnią i owocną pracę na
rzecz lokalnej społeczności. Do
podziękowań dołączyli również:
Sylwia Drężek, Wioleta Piórkowska oraz Wiktoria Morawska –
członkinie komisji.
Podczas wielu lat swojej pracy na
rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele, zarówno Pani
Grażyna, jak też Pan Dariusz
nieśli pomoc innym ludziom
i przyczynili się do podniesienia standardów oraz jakości pracy z osobami potrzebującymi wsparcia, co w efekcie
wpłynęło na poziom świadczonych usług i profesjonalizm podejmowanych działań profilaktycznych.
– Dziękuję za podjęty trud, rzetelną pracę i zaangażowanie. Dzięki Państwa oddaniu razem mogliśmy sukcesywnie
realizować zadania polityki społecznej, za którą jako
społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni – powiedziała burmistrz. Wspólne inicjatywy, podejmowanie problemów
trudnych, organizowanie szkoleń i lekcji profilaktycznych
zarówno dla dzieci jak i młodzieży, wsparcie różnego

rodzaju przedsięwzięć – to zaledwie kilka przykładów
pracy Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, które mają duże znaczenie
dla samorządu.
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BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA Z PODZIĘKOWANIAMI OD
DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI
Z TERENU GMINY CHORZELE
Wraz z początkiem wakacji przyszedł czas na
podsumowanie
Burmistrz

minionego

Beatę

roku

szkolnego.

Szczepankowską

odwiedziły

delegacje ze szkół podstawowych z terenu Gminy

Chorzele oraz Żłobka, Klubu Miejskiego i Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

SP Duczymin

Podczas wizyt, burmistrz otrzymała podziękowania za
współpracę, ogromne wsparcie placówek oraz życzliwość.
Dyrektorzy w imieniu całej społeczności szkolnej skierowali
słowa wdzięczności i uznania za pomoc i zaangażowanie
w realizację podejmowanych przedsięwzięć edukacyjnych oraz
troskę o rozwój i bezpieczeństwo wszystkich uczniów.
Miejski Zespół Placówek Opieki
nad Dziećmi w Gminie Chorzele

SP Poścień Wieś

SP Krzynowłoga Wielka

Przedszkole Samorządowe
w Chorzelach

SP Zaręby

SP nr 2 w Chorzelach

SP Krukowo
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GMINA CHORZELE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU
LOKALNY ANIMATOR SPORTU
Od 1 lipca ruszają sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Chorzele! Projekt będzie trwał nie tylko
w wakacje, ale do końca roku. Udział bezpłatny.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska złożyła skuteczny wniosek do Ministerstwa Sportu dotyczący
powołania Lokalnego Animatora Sportu i Gmina otrzymała dofinansowanie na organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku.
Funkcję Lokalnego Animatora Sportu będzie pełnił nauczyciel wychowania fizycznego Michał Zawojek. Połowę kosztów
projektu pokryje Ministerstwo Sportu, a drugą połowę Gmina Chorzele.
W ramach projektu Lokalny Animator Sportu będzie: animował czas wolny dzieciom i młodzieży w sposób aktywny w tygodniu i w weekendy, prowadził zajęcia sportowe z różnych dyscyplin sportu, prowadził naukę i doskonalenie umiejętności gry
w poszczególnych dyscyplinach, organizował gry i zabawy ruchowe.
Wszystkich chętnych do udziału prosimy o kontakt
z Panem Michałem Zawojkiem:
nr telefonu: 514 050 082

JESTEŚCIE WSPANIALI.
GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!
Burmistrz Beata Szczepankowska odwiedziła młodych mieszkańców
Duczymina, którzy wraz z sołtysem Mateuszem Piórkowskim przeprowadzili świetną akcję sprzątania okolicy.
Burmistrz podziękowała za piękny przykład i pogratulowała proekologicznej postawy, zachęcającej najmłodszych mieszkańców – i nie tylko –
do dbania o otaczające nas środowisko. Cieszymy się, że coraz więcej
mieszkańców tak chętnie wspiera program realizowany przez Urząd Miasta i Gminy „W Gminie Chorzele sercom bliska
ochrona środowiska – Jesteśmy Eko”.
Tegoroczna akcja odbyła się na przełomie maja i czerwca, swoim zasięgiem, prócz Duczymina, obejmując również pobliską
okolicę. Uczestnicy po kilku godzinach pracy, zebrali łącznie 25 worków odpadów. W akcji udział wzięli: Oskar Oleksik,
Michał Woźniak, Jakub Woźniak, Kacper Woźniak, Patrycja Borkowska, Alicja Borkowska.
Młodzi ludzie wraz z Panem sołtysem otrzymali specjalne podziękowania od burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej oraz upominki, w tym ekologiczne gadżety.
Jesteśmy pełni podziwu szlachetnej i bezinteresownej postawy naszych mieszkańców,
którzy swoim przykładem pokazują, że każdy
ma realny wpływ na to, jak będzie wyglądać
przyroda i otoczenie w miejscu, w którym
żyjemy. Mamy nadzieję, że ta kolejna
wspaniała inicjatywa przyczyni się do wzrostu
świadomości ekologicznej wszystkich, którzy
o niej usłyszeli.
Wielkie brawa i słowa szacunku!
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WAŻNA INFORMACJA
PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

DLA REJONU SŁUŻBOWEGO MIASTA CHORZELE
NA OKRES OD 04 LIPCA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
Zagrożenie, miejsce zagrożenia, czas jego występowania oraz opis:
•

Niewłaściwe oznakowanie, bądź brak oznakowania posesji na terenach
miejskim i wiejskich znajdujących się w rejonie służbowym nr VIII.

•

Czas występowania zagrożenia, przez cały rok

Przyczyna problemu: niewłaściwe oznakowanie posesji bądź ich całkowity brak,
uniemożliwia szybkie i sprawne dotarcie różnego rodzaju służb w przypadkach
wystąpienia sytuacji wymagającej interwencji.
Wśród skutków, jakie przynosi to zagrożenie, można wymienić m.in.: wydłużenie

czasu reakcji w przypadku zgłoszonej interwencji.
Źródło informacji: własne spostrzeżenia, informacje przekazywane przez inne
służby, mające problem z szybkim dotarciem pod dany adres.
Oczekiwania społeczne: szybkie i sprawne dotarcie służb różnego rodzaju pod
wskazany adres w przypadkach podejmowanych interwencji.
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GMINA CHORZELE POZYSKAŁA PONAD 61 TYS. ZŁ
NA POMOCE DYDAKTYCZNE DLA SP NR 1
W CHORZELACH!
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz
z pracownikami wydziału Oświaty skutecznie zabiegała o dodatkowe środki zewnętrzne na oświatę i pozyskała 14 lipca 2020 roku
ponad 61 tys. zł z rezerwy oświatowej.
Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka i geografia) w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Chorzelach, dzięki czemu uczniowie zyskają lepsze
warunki do nauki, a nauczyciele do pracy.
Wcześniej Gmina pozyskała ponad 120 tys. zł na pomoce dla Szkół Podstawowych w Krukowie i Pościeniu Wsi.
autor: OUK w Chorzelach

ZAJĘCIA WYJAZDOWE MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z OUK
Ostatnie zajęcia integracyjne grupy młodzieży niepełnosprawnej z OUK odbyły się wyjątkowo w Przasnyszu.
Młodzi ludzie wraz z opiekunami zwiedzili wiele fantastycznych miejsc, do których zaliczamy Muzeum
Historyczne oraz Cafe Rynek.
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LAUREACI KONKURSU „MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA”
MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA

NASZA ZIEMIA

To tu kończy się Mazowsze a zaczynają Mazury.

Ziemia to nasz wspólny dom,

To tu rzeka Orzyc ma swoją dolinę.

więc chrońmy, szanujmy go.

To tu źródełko wpada do rzeki.

Czy to młody, czy to stary,

To tu szumią łany złocistych zbóż.

niech o Ziemię dba.

To tu rozpościerają się dywany zielonych łąk.

Cieszmy się nią czystą,

Jest piękna wioska, do której z górki dojedziesz.

nie zaśmiecajmy jej widoku.

Jest piękna wioska, do której gościńcem zajedziesz.

Wszystko to, co żyje,

Ten malowany krajobraz niczym nieskażony,

dodaje jej uroku.

czeka na Ciebie, kwieciem ubarwiony,
rojem pracujących pszczół zasłuchany.

Gdy jest czysta, to jest piękna,
tętni wtedy życiem.
Ptaki, zwierzęta są szczęśliwe,

Mieszkają tu bocianie rodziny,
co roku wyczekiwane przez każdego.

ich bytowanie zaś godziwe.

Całą wiosnę i lato cieszące człowieka -

Dzisiaj wszyscy chcą być EKO!

tego małego i tego starszego.

Weźmy się za segregację śmieci,

A po Świętym Wawrzyńcu ze smutkiem żegnane

tylko nie wyrzucajmy ich „jak leci”.

i z nadzieją - kolejnych powrotów - wyczekiwane.
Zacznijmy oszczędzać energię i wodę,
To tu wszystkie marzenia spełniają dzieciaki.

by dobrze dbać o przyrodę.

To tu starsi z rytmem przyrody żyją.

Przekazujmy pozytywne wzorce,

To tu z dala od hałasu, zgiełku i ruchu ulicznego

jak dbać o rośliny na łące,

jest piękny zakątek regionu chorzelskiego Wasiły Zygny tak nazwano ten azyl!

Paweł Niski, SP Duczymin

O zwierzęta, ptaki i ryby,
niech każdy będzie szczęśliwy.
Wszyscy chcą, by Ziemia cały czas istniała,
by żywić się przyrodzie i nam dawała.
Ziemia to nasz wspólny dom.
Ty—młody człowieku pamiętaj wzorce na co dzień niech będą przykładem,
a nasze serca połączmy układem Wszyscy musimy dbać o Ziemię,
by była piękna!

fot. Miłosz Milewski

Adrian Mikołajski, kl. VI
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LAUREACI KONKURSU „MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA”
MOJA MAŁA EKO OJCZYZNA

MOJA MAŁA EKO OJCZYZNA
Ziemio Ty moja,

MOJA MAŁA EKO OJCZYZNA NIE CHCE BYĆ ZANIECZYSZCZONA

Chorzelska przyrodo kochana

ONA CHCE BYĆ WIECZNIE ZIELONA.

Martwię się o Ciebie od rana,

EKO OJCZYZNA JEST NA BRUD UCZULONA

Abyś zawsze była zielona,

A WIĘC NIE CHCE BYĆ NIM OTOCZONA.

Nigdy nie zniszczona.

ABY ONA W BRUDZIE NIE BYŁA KLESZCZONA

Chcę ,by w Orzycu

MUSI ZOSTAĆ OCZYSZCZONA.

Woda była zawsze czysta

BY NAM SIĘ W NIEJ DOBRZE ŻYŁO,

I przejrzysta.

TRZEBA POTRAKTOWAĆ JĄ MIŁO.
SEGREGUJ ŚMIECI,WODĘ OCZYSZCZAJ

Parki, place zabaw były

I MNIEJ CZASU PRZED TELEWIZOREM SPĘDZAJ…

zawsze zielone,

BO JAK WSZYSCY DOBRZE WIEMY

a nie brudne i zaśmiecone.

GÓRA ŚMIECI ZIEMIĘ SZPECI…

Nowe mamy też zadanie:

A MY CHCEMY ABY ZDROWE

Wody i prądu oszczędzanie:

KIEDYŚ BYŁY NASZE DZIECI.

Śmieci też będę zbierała

ZIEMIO MOJA UKOCHANA

I segregowała.

CODZIENNIE OGLĄDAM CIĘ Z RANA

Więc przysięgę Ci składamy,

STARAM SIĘ ŻYĆ EKOLOGICZNIE

że dla potomnych

I GDYBY WSZYSCY TAK ROBILI BYŁO BY FANTASTYCZNIE

Czystą ziemię zostawiamy,

WSZYSTKIM CHYBA POKAZAŁAM Z BLISKA

bo sercom naszym zawsze jest bliska

ŻE NA OCHRONIE ŚRODOWISKA

ochrona środowiska.

KIEDYŚ NASZE ZDROWIE ZYZKA.

Laura Sendrowska

Wiktoria Okrasa, KL.I TECHNIKUM ŻYWIENIA

DRZEWA
Drzewa rosną wiele, wiele lat,
las je gromadzi w wielkie skupisko,
dlatego nazwano go—cenne środowisko.
Dla ptaków i zwierząt to świetne miejsce,
tego się uczą dzieci w szkole i na spacerze,
poza tym wielką rolę dla planety mają,
są producentem tlenu, a dwutlenek węgla pochłaniają.
My małe dzieci musimy pamiętać,
by nie śmiecić, nie łamać gałęzi i nie robić hałasu,
bo każdy chce na spokojnie korzystać z czystego lasu.
Wojciech Mikołajski kl. I
fot. Miłosz Milewski
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MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA
Moja mała wieś Krukowo
Jest tu bardzo kolorowo!
Choć jest prawie niewidoczna
Lecz naprawdę bardzo czysta.
Rzeki pola lasy łąki
Nie niszczymy fauny, flory.
Wszystkie śmieci zabieramy,
Bo kontenery w domu mamy!

fot. Miłosz Milewski

MOJA EKO MAŁA OJCZYZNA
Ojczyzna, to kraj naszego dzieciństwa.
To miejsce gdzie człowiek chce wracać.

Żeby nam się dobrze żyło

Gdzie pachnie trawa i ziemia,

I bezpiecznie się bawiło,

aż chce się głęboko oddychać.

Każdy plastik albo szkło
Musi szybko uciec stąd!
Nie ma na placu zabaw śmieci

Możesz na chwilę usiąść, pomyśleć,
jak dbać o nią i chronić,
jak lasów i jezior nie zaśmiecać,

I mogą się bawić dzieci.

Jak w cieniu biało-czerwonej flagi

Wychodzimy do lasu

móc czystym powietrzem oddychać.

I nie robimy hałasu.
Każde dziecko dobrze wie,

Broń tego domu eko - żołnierzu!
Pomyśl, jak dbać o przyrodę!

Że segregowanie śmieci to łatwa rzecz!

Jak powietrza nie zanieczyszczać?

Przyroda nam to wynagrodzi

Jak dbać o cenną wodę?

I grzybkami w lesie obrodzi.
W mojej wiosce rzeczka płynie
A w niej okoń, szczupak, jaź.
Każdy wędkarz dobrze wie,
Że w Omulwi łowi się!

Olaf Orzoł, Szkoła Podstawowa Krukowo

Ojczyzna nasza jest w piosenkach
i w wierszach naszych dziadków.
Od zawsze szanowana i opisywana,
lecz nikt wtedy nie pomyślał,
Że będzie tak zanieczyszczana.
Ojczyzna nasza będzie zielona,
gdy siły zbierzemy wszyscy razem!
Niech każdy kosz do Ciebie woła:
Wrzuć do mnie butelkę, puszkę i papier!
Piękne są barwy nasze ojczyste,
w zieleni dębów, klonów, kasztanów.
Niech Ziemia będzie naszym domem!
Bez zanieczyszczeń i odpadów.

Emilia Szlaga
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