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Drodzy Seniorzy! Wasze zdrowie i życie jest najważniejsze!
Korzystajcie z Programu "Wspieraj Seniora"
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach Bogna Rasińska, zapraszają Seniorów z terenu Miasta i Gminy do korzystania z bezpłatnej pomocy w zakupach, sprawach urzędowych, czy wyprowadzeniu psa. Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje
zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii: 22 505 11 11
To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twojej okolicy.
Program "Wspieraj Seniora" na rok 2020 zakłada dostarczenie niezbędnych produktów żywnościowych do twojego
domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Można poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli zakres ich nie wymaga upoważnień lub udostępnienia
danych wrażliwych), wyprowadzenie psa itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem
sanitarnym np. nie można prosić o sprzątnięcie mieszkania.
Program jest realizowany od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.
Z programu może skorzystać osoba po 70 roku życia, która zdecydowała się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku
życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu
zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do
Ośrodka Pomocy Społecznej. Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług
opiekuńczych.
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób
rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas pierwszego kontaktu. Pomoc w postaci usług
np. załatwienie spraw urzędowych czy wyprowadzenie psa świadczona jest nieodpłatnie.

Jak można się zgłosić do programu:
1. Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 zgłoś podczas rozmowy, ze zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę
i godzinę kiedy dzwoniłeś. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 21:00 osoba
przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie przez

system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę
i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc.
Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjedzie oraz datę. Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjedzie. W razie wątpliwości dzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko.
W przypadku pomocy w formie robienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.
Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj maseczek
jednorazowych.
4️. Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj
dystans, w miarę możliwości używaj maseczek jednorazowych.
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to
uzależnione od organizacji działań przez ośrodek i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.
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Anita Tańska, Ilona Oleksik, Katarzyna Purzycka
nakład: 1500 szt.
druk: Drukarnia J.J. Maciejewscy
ul. Gdańska 1, Przasnysz

Burmistrz Szczepankowska odkupiła kwiaty od handlowców
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska
odkupiła niesprzedane kwiaty od handlowców z terenu Gminy.
Kwiaty zostaną wykorzystane do zagospodarowania w przestrzeni publicznej Miasta i Gminy.
Handlowcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji po nagłej
decyzji o zamknięciu cmentarzy, z wielkim uznaniem przyjęli
decyzję Burmistrz Beaty Szczepankowskiej. Również mieszkańcy solidaryzowali się z tym gestem.
Burmistrz wyasygnowała na ten cel środki, bez uszczerbku dla
budżetu Gminy.

PSZOK rozpoczął działalność!
Szanowni Mieszkańcy!
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2020 roku rozpoczął działalność Gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach.
PSZOK znajduje się przy ul. Młynarskiej i będzie
czynny 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty
w godzinach od 11:00 do 19:00.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.chorzele.pl oraz w darmowej aplikacji EcoHarmonogram.

autor: S. Czaplicki

Budujemy nową drogę
w Opaleńcu!
Mimo trwającej pandemii koronawirusa, sprawnie,
choć z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
burmistrz Beata Szczepankowska i Gmina Chorzele
realizuje wszystkie zadania na rzecz mieszkańców.
Prowadzone są rozpoczęte inwestycje i pozyskiwane
środki zewnętrzne na kolejne, potrzebne mieszkańcom
zadania.
Rozpoczęliśmy właśnie kolejną inwestycję – budowę
nowej drogi w Opaleńcu o długości 1,5 kilometra,
na którą burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała
prawie 2 miliony złotych od marszałka Adama Struzika z programu „Instrument wsparcia zadań ważnych
dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
Ułożono już pierwszą warstwę asfaltu i wykonywane są zjazdy do posesji z kostki. Jest to droga łącząca miejscowość
Opaleniec oraz drogę krajową z Chorzelami, a także ze Strefą Gospodarczą i przewidzianą do modernizacji stacją PKP.
Planowany termin zakończenia inwestycji, to do koniec października 2021 roku. Aby zrealizować tę ważną i wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję Rada Miejska, zabezpieczyła na wniosek burmistrz Beaty Szczepankowskiej
wkład własny.
Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój jednojezdniowy dwupasowy o szerokości 5,5 m. Nawierzchnia jezdni
będzie bitumiczna. Wykonamy pobocze obustronne o szerokości 0,75 m. Po obu stronach drogi, poza poboczem, zaprojektowano muldę odwadniającą obsianą trawą.
Po prawej stronie drogi w odległości 2,2 m od
krawędzi jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o szerokości 2 metrów. Do przyległych nieruchomości zaprojektowano zjazdy z kostki.
Po przebudowie drogi sposób zagospodarowania terenu zasadniczo nie ulegnie zmianie.
Zostanie wykonana miejscowa korekta przebiegu jezdni, poszerzenie drogi na całym odcinku
do szerokości pięciu i pół metra, nowa konstrukcja nawierzchni oraz wyprofilowane zostaną łuki poziome i pionowe.
Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego
oraz komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców
to kolejna istotna inwestycja dofinansowana
przez samorząd województwa mazowieckiego,
na czele którego stoi marszałek Adam Struzik.
Gmina Chorzele zdecydowanie odczuwa pozytywny wpływ polityki zrównoważonego rozwoju realizowanej przez pana marszałka,
zarząd i sejmik województwa mazowieckiego,
za co bardzo dziękujemy.
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Święto Niepodległości inne niż zawsze
W obliczu panującej pandemii koronawirusa, skromniej
i inaczej niż zwykle, ale godnie i z wielkim szacunkiem
dla bohaterów walki o wolną i niepodległą Polskę,
Miasto i Gmina Chorzele uczciło 102. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.
Przedstawiciele Urzędu, OSP oraz Samorządu Mieszkańców złożyli dziś symboliczne wieńce przed ważnymi dla
społeczności Miasta i Gminy miejscami pamięci.
W imieniu Mieszkańców oraz Urzędu Miasta i Gminy,
a także przebywającej na kwarantannie burmistrz Beaty
Szczepankowskiej, wieniec złożyli: Rafał Gotowiec - sekretarz UMiG Chorzele, Ewa Werder - skarbnik MiG Chorzele
oraz Magdalena Pawliszewska - dyrektor wydziału d/s
Organizacyjnych.
W imieniu Strażaków Ochotników z terenu MiG Chorzele
wieniec złożyli: Janusz Nidzgorski - Prezes ZG ZOSP RP
w Chorzelach oraz wiceprezesi Wojciech Piórkowski
i Mieczysław Jachimowski.
W imieniu Samorządu Mieszkańców Miasta i Gminy
Chorzele wieniec złożyli: Kazimierz Pawłowski, Irena
Górniak i Hanna Bunalska.
Cześć i chwała Bohaterom !!!
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele!
Dzisiejsze Święto Niepodległości będzie inne niż poprzednie. To trudny rok. Mierzymy się z ogromnymi wyzwaniami.
Musimy być w tej naszej walce, w tym trudzie, solidarni. Razem.
11 listopada to dzień niezwykle ważny w historii naszego kraju. To data niezmiernie istotna dla każdego Polaka –
to dzień odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Po 123 latach rozbiorów, niewoli i strachu, My Polacy
odzyskaliśmy swój dom. Odzyskaliśmy naszego wspaniałego Orła Białego, naszą ukochaną biało-czerwoną flagę, odzyskaliśmy upragnioną Niepodległą Ojczyznę.
Mimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo tłumionych powstań narodowych, represji politycznych, Polacy nie
porzucili marzeń o odzyskaniu niepodległości. I odzyskali ją wielkim poświęceniem i mądrością.
Wolność, prawda, suwerenność i praworządność oraz dobro wspólne to wartości i warunki, bez których nie byłoby
to możliwe i bez których nie może funkcjonować niepodległe państwo. Ich pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym
pokoleniom doprowadziło Polaków do odzyskania niepodległości i przywrócenia Polski na mapę Europy i Świata.
Decydujące były kiedyś i tak samo ważne są teraz oraz będą w przyszłości.
Wartości te powinny być postrzegane i pielęgnowane przez pryzmat dobra wspólnego, jako elementy prowadzące do
narodowej i ponadnarodowej solidarności, rodzące chrześcijańską miłość do ojczyzny i nawiązujące do setek lat polskiej
państwowości.
Dzisiejsza rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w szczególności każe pamiętać, że wolność, suwerenność
i praworządność nie są wartościami danymi nam raz i na zawsze. Jubileusz niepodległości przypomina nam o konieczności ciągłej ochrony i pielęgnowania odzyskanej wolności oraz dążenia do umacniania jej w trosce o Ojczyznę.
W imię dobra ogółu, nigdy w imię interesu jednostek lub grup interesów.
Dlatego tak ważna jest prawda, zwłaszcza w dobie zalewających przestrzeń publiczną informacji, które musimy samodzielnie i niezależnie weryfikować, aby oddzielić ją od fałszu i nie dać sobą manipulować, aby pozostać wolnymi, jako
obywatele i jako Naród. Koszmar wojen i terroru jest ciągle żywy w naszej pamięci. O tych przerażających wydarzeniach musimy mówić głośno, by nigdy więcej dzieci nie cierpiały, by nigdy nie pękły serca matek, by męstwo ojców nie
przerodziło się w ich tragiczną śmierć.
Mamy obowiązek pamiętać, że tę wolność zawdzięczamy wielu bezimiennym bohaterom oraz tym, których nazwiska
brzmią w naszych pieśniach, widnieją na wielu pomnikach i tablicach. To właśnie Ci ludzie działali razem dla dobra
naszego kraju. Mimo wielu różnic między nimi, łączył ich wspólny cel - wolna Polska. Bezgraniczna miłość do Ojczyzny zwyciężyła wszelkie egoistyczne plany jednostek i prowadziła każdy wewnętrzny spór do porozumienia.
Dzisiaj to my musimy sprostać tym zadaniom. Musimy udowodnić, że rozumiemy na czym polega prawdziwa wolność.
Na czym polega prawda, szacunek i godność drugiego człowieka. Bo miarą wyzwolenia jest nasza wspólna działalność
i mądre decyzje. Musimy stanąć ramię w ramię, jak niegdyś żołnierze broniący polskiej ziemi. Jeden obok drugiego –
nigdy jeden przeciw drugiemu. Właśnie wówczas jesteśmy w stanie budować naszą Ojczyznę silniejszą i prawdziwie
niepodległą.
Szanowni Państwo, w dzisiejszych czasach również musimy walczyć z nieprzewidzianymi wyzwaniami, musimy bronić
życia i zdrowia naszego i naszych bliskich. Na całym świecie walczymy z pandemią koronawirusa. Jako samorząd robimy wszystko, aby w jak największym stopniu uchronić mieszkańców przed skutkami tego niebezpiecznego wirusa.
Jednak musimy działać wszyscy razem, tak jak kiedyś nasi historyczni bohaterowie. Musimy zjednoczyć się jako jeden
Naród i jedna rodzina, bo zdrowie i życie naszych mieszkańców jest wartością najwyższą.
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Dobrze, że są takie dni, jak dzisiejszy, kiedy możemy manifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny i naszej gminy.
Dzisiaj szczególnie powinniśmy sobie uzmysłowić jak wielkim darem jest wolna i niepodległa Ojczyzna.
Powinniśmy i możemy budować coraz lepszą Polskę. Polskę tolerancyjną, otwartą, gościnną, nowoczesną, opartą na
wartościach, pamiętającą o wszystkich obywatelach. Kraj nie tylko wolny, ale również kraj wolnych obywateli. Wspólnotę skupioną wokół problemów młodych rodzin, osób starszych, lokalnej ekonomii i gospodarki, problemów ochrony
zdrowia i środowiska naturalnego.
Dzisiaj, gdy świętujemy 102. rocznicę odzyskania niepodległości pamiętajmy o odpowiedzialności jaka na nas spoczywa za pielęgnowanie i chronienie daru ofiarowanego nam ponad wiek temu – daru wolności i niezależności. Nasza wolność powinna więc łączyć, a nie dzielić. Powinna budować narodową wspólnotę. Wspólnotę, która będzie pamiętać
o słabszych, wykluczonych i potrzebujących pomocy. Takiej Polski chcieli nasi przodkowie, o taką Polskę walczyli
i złożyli za nią największą ofiarę – życie.
Niech żyje wolna, niepodległa Polska! Cześć i chwała bohaterom!
Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
autor: OUK w Chorzelach

XV Gminny Festiwal Piosenki
Harcerskiej zorganizowany przez OUK
w Chorzelach
28 października 2020 r. odbył się XV Gminny Festiwal Piosenki Harcerskiej, zorganizowany przez OUK w Chorzelach. Komisja w składzie:
Zbigniew Borowski i Tomasz Wesołowski postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby:
Kategoria Przedszkola i Oddziały Przedszkolne - soliści:
I miejsce – Igor Grabowski – PSP w Duczyminie

II miejsce – Laura Julia Dygnos – PSP w Duczyminie
Kategoria Szkoły Podstawowe
kl. I-III – soliści:
I miejsce – Lena Jabłonowska – PSP
nr 1 w Chorzelach
II miejsce – Oliwia Kołakowska – PSP
nr 1 w Chorzelach

Kategoria Szkoły Podstawowe
kl. IV-VI – soliści:
I miejsce – Eryk Olber – SP nr 1
w Chorzelach
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14️ listopada obchodziliśmy Dzień Seniora. Z tej okazji postanowiliśmy ukazać Państwu część pięknego świata członków
Klubu Seniora działającego w naszym mieście.
Jesień życia wcale nie musi być nudna, na co najlepszym dowodem są podejmowane przez nich rozmaite inicjatywy. Działając
przy chorzelskim OUK, regularne organizują spotkania, zjazdy
integracyjne, wyjazdy edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, odwiedzają ciekawe miejsca, prowadzą Koło Przyjaciół Harcerstwa i do
tego śpiewają we własnym zespole, który ma już na swoim koncie
niemałe sukcesy. A to dopiero początek wyliczanki wszystkich
działań jakich się podejmują.
Jak członkowie klubu seniora opisują swoje działania? Skąd czerpią kreatywne pomysły i siły na realizację swoich marzeń? Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy wywiad z Klubem Seniora działającym przy OUK w Chorzelach już od ponad 27 lat.
Referat Promocji: Od jak dawna działa Klub Seniora i jak wyglądały jego początki?
Klub Seniora: Inicjatorem założenia Klubu Seniora była Pani Jadwiga Połomska. Pierwsze spotkanie odbyło się w Ośrodku Upowszechniania Kultury, który wówczas jeszcze miał swoja siedzibę
na ul. Żabiej (obecnie CUW) we wrześniu 1993 roku. Do Klubu
należało wówczas 15 osób. Głównym celem utworzenia Klubu
było motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania
czasu wolnego i zwiększania udziału w życiu społecznym.
RP: Ilu członków liczy klub obecnie?
KS: Obecnie do Klubu Seniora należy około 35 osób. Przewodniczącą jest Pani Maria Wróblewska. Ponadto Zarząd
Klubu tworzą: Pani Wiesława Rapacka i Pani Barbara Filipowicz.
RP: Kiedy się spotykacie? Jak spędzacie czas na Państwa spotkaniach?
KS: Spotkania Klubu Seniora odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17:00, są to spotkania cykliczne. Podczas tych
spotkań organizujemy różne uroczystości i imprezy. Są to spotkania towarzyskie, spotkania z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki oraz spotkania z przedstawicielami służby zdrowia i policji. Ponadto okazjonalnie organizujemy
wycieczki krajoznawcze i imprezy okolicznościowe. W ostatnich latach byliśmy m.in. w Pradze, Wilnie, Bieszczadach
i Zakopanem.
RP: Powszechnie wiadomo, że od kilku lat z powodzeniem prowadzicie zespół „Chorcanto” i koncertujecie. Jak
narodził się pomysł na założenie zespołu?
KS: Pomysł na założenie zespołu narodził się w 2014 roku, a jego inicjatorem był Marek Roman - członek Chorzelskiej
Kapeli Biesiadnej i wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół w Przasnyszu. Podczas spotkań w Klubie Seniora wiele osób
przejawiało zdolności muzyczne więc Pan Marek postanowił pomóc seniorom w utworzeniu zespołu.
RP: Jak zaczęła się Państwa współpraca z harcerstwem? Jak powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa?
KS: Współpraca z harcerstwem i powstanie Koła Przyjaciół harcerstwa zaczęło się od spotkań integracyjnych z seniorami z Przasnysza. Podczas jednego z takich spotkań szefowa Przasnyskiego Koła Przyjaciół Harcerstwa Pani Halina
Fabrykiewicz zaproponowała naszym seniorom utworzenie podobnego Koła w Chorzelach. I tak to się zaczęło.
Był to rok 2016.
RP: Jak wygląda Państwa działalność w ramach Koła Przyjaciół Harcerstwa?
KS: Obecnie do Koła Przyjaciół Harcerstwa w Chorzelach należy 30 osób, a szefową koła jest Pani Zefiryna
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Rogowska. Zastępowe koła to Pani Jagoda Kowalska i Pani
Ewa Zakrzewska. Działalność koła polega na organizowaniu
spotkań integracyjnych oraz imprez i uroczystości o charakterze patriotycznym.
RP: Jakie imprezy wspólnie organizowaliście i jak wyglądała Państwa współpraca?
KS: Wspólnie organizujemy wiele imprez, ale najważniejsza
jest akcja sadzenia dębów poświęcona polskim patriotom, która odbywa się każdego roku we wrześniu w Górach Dębowych
w rejonie Starej Wsi.
RP: Jak Państwo obchodziliście tegoroczny Zjazd Przyjaciół Harcerstwa?
KS: W związku z panującą pandemią Covid-19 niestety,
w tym roku zrezygnowaliśmy ze Zjazdu Przyjaciół Harcerstwa.
RP: Jakie imprezy w Klubie Seniora planujecie na ten
i przyszły rok?
KS: Obecnie w Klub Seniora zawiesił swoją działalność ze
względu na pandemię, ale mamy nadzieję, że uda się zorganizować spotkanie wigilijne. Jeżeli chodzi o rok następny
wszystko będzie zależeć od sytuacji, jaka będzie panować
w kraju i na świecie. Mamy ogromną nadzieję, że wszystko
wróci do normy i nasz klub będzie mógł funkcjonować jak
wcześniej. Planujemy wiele imprez integracyjnych m.in.:
Dzień Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Spływ
kajakowy oraz wycieczkę do Lwowa.
RP: Dlaczego według Państwa aktywizacja seniorów jest tak ważna?
KS: Aktywizacja Seniorów jest dla nas bardzo ważna, gdyż poprzez nią czujemy się ważni i potrzebni. Możemy spełniać swe marzenia i wzajemnie cieszyć się sobą. Na każde nasze spotkanie oczekujemy z niecierpliwością.

RP: Czy ktoś szczególnie wspiera Państwa w działalności Klubu Seniora?
KS: Tak, wspiera nas wiele osób. Za szczególne wsparcie naszej działalności chcemy bardzo podziękować przede
wszystkim Pani Burmistrz Beacie Szczepankowskiej oraz Panu dyrektorowi OUK Januszowi Nidzgorskiemu, podziękowania należą się także naszej opiekunce Pani Agacie Nidzgorskiej oraz wspierającym naszą działalność przedsiębiorcom z gminy Chorzele.
RP: Serdecznie dziękujemy członkom Klubu Seniora za wywiad i poświęcony czas. Życzymy zdrowia oraz dalszych
sukcesów w realizacji Państwa planów i marzeń.
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autor: Referat Promocji

Renowacja mogiły w Duczyminie zakończona!

Mogiła po renowacji—foto: Mateusz Piórkowski

Od wielu lat Gmina Chorzele aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, organizacje
pożytku publicznego, kluby i stowarzyszenia,
które realizują działania na rzecz naszych
mieszkańców. Jedną z form takiego wsparcia
są ogłaszane corocznie przez burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatę Szczepankowską
konkursy ofert, w wyniku których dofinansowywane są projekty przygotowywane przez
lokalne organizacje, a środki pochodzące
z budżetu Gminy przyczyniają się do realizacji wielu ciekawych projektów, sportowych,
edukacyjnych, czy historycznych. W 2020 r.,
mimo trudnej sytuacji w kraju spowodowanej pandemią, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach udzielił naszym organizacjom wsparcia finansowego na kwotę 80 tys. zł. Te pieniądze wpływają na społeczną aktywność i pozostają na terenie Miasta i Gminy.

Jednym z dofinansowanych przez Gminę w 2020
roku przedsięwzięć było odnowienie pomnika
poległych bohaterów w Duczyminie. Na zadanie,
pn. „Renowacja mogiły żołnierskiej żołnierzy
z 1939 roku pochowanych w Duczyminie”, burmistrz Beata Szczepankowska przekazała kwotę
5 tysięcy złotych. Inicjatorem przedsięwzięcia był
Mogiła przed renowacją—foto: Mateusz Piórkowski
prezes stowarzyszenia ”Duczymin – Razem możemy więcej” - Mateusz Piórkowski. Dzięki współpracy, pomocy finansowej Gminy i wsparciu innych podmiotów
oraz mieszkańców, mogiła zyskała nowe oblicze.
Zadanie polegało na dokonaniu renowacji pomnika żołnierzy z 1939 roku, którzy zginęli na terenie gminy Chorzele
podczas pierwszych dni II wojny światowej. Pomnik ten wystawiony kilka lat po zakończeniu wojny był już bardzo
zniszczony. Stało się tak przede wszystkim ze względu na słabej jakości materiał, który został zastosowany do budowy pierwszego pomnika, a także upływ czasu i niszczące działanie czynników atmosferycznych.
Do tej pory nie ma żadnych informacji w dokumentacji parafialnej, by rzeczony pomnik był poddany gruntownej
renowacji. Napisy widoczne na tablicy pamiątkowej były praktycznie starte, co uniemożliwiało poprawny odczyt
napisu.
W związku z powyższym zostały podjęte kroki do całkowitej przebudowy pomnika poprzez: wymianę obudowy z lastriko na kamień granitowy, zabezpieczenie fundamentu przez krawężniki betonowe, co zapobiegnie rozsuwaniu się
kamieni, wykonanie nowego obramowania, czy dokonanie nasadzeń krzewów mrozoodpornych.
W dalszej kolejności planowane jest nawiązanie trwałej współpracy ze Szkołą Podstawową im. o. Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie. Społeczność szkolna będzie mogła już trwale opiekować się pomnikiem, co przełoży się na
wzrost świadomości młodego pokolenia o pochowanych tam bohaterach z września 1939 roku.
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autor: S. Czaplicki

Gmina buduje nową drogę

Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta
Burmistrz Beata Szczepankowska
rozpoczęła właśnie budowę nowej,
pięknej drogi Gadomiec Chrzczany
– Gadomiec Miłocięta o długości ponad 2 kilometrów. Będzie to bardzo
dobrej jakości droga z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra na
całym odcinku. Zakończenie prac
planowane jest we wrześniu 2021
roku. O budowę tej drogi zabiegał
w poprzedniej kadencji były radny
Zenobiusz Jeliński.
Ta droga to pierwszy etap, zaplanowanego przez Gminę do przebudowy układu komunikacyjnego o długości ponad 5 kilometrów, w skład którego wejdą ponadto odcinki dróg gminnych relacji: Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy oraz Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy.
Na budowę tej kolejnej, wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Ułożono już pierwszą warstwę asfaltu, wykonywane są zjazdy do posesji oraz chodniki z kostki o szerokości 2 metrów. Odwodnienie będzie zapewnione poprzez
budowę rowów drogowych.
Zaprojektowaliśmy także
zabezpieczenie
kolidujących urządzeń uzbrojenia
terenu znajdującego się
w obrębie pasa drogowego.
To kolejne bardzo dobre
informacje dla naszych
mieszkańców i następny
wniosek Urzędu Miasta
i Gminy, który uzyskał dofinansowanie ze środków
zewnętrznych, a Rada
Miejska zabezpieczyła na
wniosek burmistrz Beaty
Szczepankowskiej
wkład
własny. Mogliśmy więc
rozpocząć budowę kolejnej
potrzebnej
mieszkańcom
drogi.
W sumie, w tym roku pozyskaliśmy już ponad 10 milionów złotych środków
zewnętrznych!
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autor: A.T.

Człowiek odmienił Ziemię…
Świat za sprawą człowieka nieustannie się zmienia.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego w coraz większym
stopniu to właśnie my – ludzie oddziałujemy na środowisko naturalne. Środowisko, które wydawałoby się
powinno „żyć własnym życiem”. Niestety, efekty naszych działań prowadzą do nieodwracalnych zniszczeń
przyrody.

Zapewne większość z nas zdaje sobie sprawę, że czyste
środowisko jest niezbędne dla zdrowia, dobrego samopoczucia i przetrwania przyszłych pokoleń. Niestety
świadomość ta, nie zawsze wpływa na nasze codzienne wybory i działania. Liczy się jedynie tu i teraz. Musimy jednak pamiętać, że jesteśmy częścią przyrody i mamy obowiązek dbać o nią w sposób szczególny.
Bo przecież kto jak nie my?
Planeta plastiku
Najbardziej dotkliwym i najpopularniejszym rodzajem zanieczyszczeń jest plastik. Znaczna część przedmiotów
codziennego użytku wykonana jest właśnie z tego tworzywa. Wydawałoby się, że tak rozpowszechniony surowiec nie
może być szkodliwy. Niestety, prawda jest zupełnie inna…
Plastikowe akcesoria rozkładając się uwalniają związki zwane endokrynnie czynnymi, które przenikają do powietrza,
wody i żywności. Dzisiaj już wiemy, że są groźniejsze niż sądziliśmy i wpływają na nasze zdrowie
i życie. Substancje te wchodzą w skład wielu kosmetyków, lakierów, farb czy środków czystości.
Według raportu Światowego Funduszu na rzecz
Przyrody (WWF) co roku konsumujemy ponad 100
tys. kawałków plastiku mniejszych niż 1 mm. Tygodniowo natomiast zjadamy taką ilość plastiku, która
jest potrzebna do wydrukowania karty płatniczej! To
przerażające dane. Trudno jednak się przed tym
uchronić, gdy plastik jest wszechobecny. Występuje
on nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu. Naukowcy odkryli jego ślady również na niedostępnych
szczytach Pirenejów, w lodach Arktyki, a nawet
w Rowie Mariańskim – najgłębszym rowie oceanicznym na Ziemi.
Plastik zawładnął światem, stał się materiałem
o wszechstronnym zastosowaniu. Używamy go
w każdej dziedzinie naszego życia. Wystarczy,
że rozejrzymy się wokół siebie…Foliowe torebki,
plastikowe słomki, butelki PET, opakowania do
żywności, szczoteczki do zębów, dziecięce zabawki,
a nawet ubrania - to tylko niektóre z naszych domo-
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wych „skarbów”. Plastik jest wszędzie. Oczywiście nie sposób doszczętnie wyeliminować go z naszego życia. Co jednak możemy zrobić, aby ograniczyć jego używanie do minimum?
W naszym społeczeństwie rośnie świadomość, jak ważna dla przyszłości całej Ziemi jest ekologia. W dobie wszechobecnej technologii coraz większego znaczenia nabiera pojęcie ochrony środowiska. Właśnie ten etap jest wielkim
sprawdzianem dla każdego z nas, ale również dla samorządu. Starania należy bowiem rozpocząć od miejsca,
w którym mieszkamy, dorastamy i nabieramy dobrych
nawyków. Nie sposób przecież jedynie zachęcać i edukować, trzeba wspierać i działać wspólnie. Gmina Chorzele
podjęła to wyzwanie!
W Gminie Chorzele sercom bliska
ochrona środowiska – jesteśmy Eko.
Działania proekologiczne na terenie naszej
gminy są systematycznie wprowadzone na
przestrzenie kilku lat. Można do nich zaliczyć m.in. budowę PSZOK, rozbudowę oczyszczalni ścieków, instalację sensorów monitorujących jakość powietrza, budowę
farm fotowoltaicznych, akcję usuwania azbestu, termomodernizację budynków na terenie gminy, modernizację
oświetlenia ulicznego, gazyfikację i elektryfikację gminy,
rekultywację wysypiska śmieci, opracowanie „Planu
Działań na rzecz Zrównoważonej Energii”, akcję „Aleja
Dzieci”, organizację Dni Energii, edukację dotyczące segregacji śmieci, konkursy ekologiczne i wiele innych.
Dodatkowo wszystkie inwestycje są dokładnie analizowane i realizowane w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko. Dbałość o poprawę jakości
powietrza to przede wszystkim dbałość o zdrowie i lepsze
samopoczucie wszystkich mieszkańców.
Od tego roku działania te zostały jeszcze bardziej zintensyfikowane. Z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej powstał nowy program ekologiczny pod nazwą
„W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska –
jesteśmy Eko”. Ma on na celu wzmocnienie wspólnych
działań promujących na terenie naszej gminy ekologię,
ochronę środowiska naszej małej Ojczyzny i dbałość
o planetę.
Program jest skierowany do wszystkich, ale przede
wszystkim do mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele
oraz przedsiębiorców, rolników, dzieci i młodzieży.
Współpracujemy również z innymi samorządami, szkołami i instytucjami, które z wielkim zaangażowanie wdrażają w swoją działalność zasady chroniące otaczający nas
świat.
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W Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele praktyki chroniące środowisko stosuje się już od dłuższego czasu. Pracownicy
szanują środowisko pracy poprzez zachowania ekologiczne mające na celu ograniczenie użycia plastiku. Korzystają
z bieżącej wody, dzbanków filtrujących, naczyń szklanych, ceramicznych, bawełnianych toreb wielokrotnego użytku.
W służbie EKO urzędnicy przygotowywali na uroczystościach świąteczne ozdoby z recyklingu.
Kolejnym przykładem ekologicznego standardu realizowanym w środowisku biurowym jest wtórne wykorzystywanie
segregatorów, archiwizowanie dokumentów z wyjęciem elementów plastikowych: folii i spinaczy plastikowych.
Mając na uwadze ochronę środowiska Gmina Chorzele już w czerwcu 2011 r. przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów. Jest to oddolna, ambitna inicjatywa angażująca miasta
i gminy z całej Europy w działania na rzecz
ochrony klimatu i poprawy jakości życia
mieszkańców. Podjęte działania mają przyczynić się do walki ze zmianami klimatu poprzez poprawę efektywności energetycznej
oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na swoim terenie. Gmina
Chorzele jest również członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie
Cités” (PL).
Kolejnym działaniem było opracowanie
Programu ochrony środowiska dla Gminy
Chorzele. Celem Programu jest wskazanie
kierunków działań i zadań priorytetowych do
realizacji w najbliższym czasie w zakresie
ochrony środowiska na terenie gminy
Chorzele, które są zgodne z zasadami określonymi w Polityce Ekologicznej Państwa
w tym m.in. z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
Obecnie trwa akcja zbierania plastikowych
nakrętek na cele charytatywne. Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach
znajduje się pojemnik, do którego wszyscy
chętni mogą wrzucać zebrane przez siebie
plastikowe korki. Do akcji z wielkim zaangażowaniem dołączyli mieszkańcy gminy,
szkoły i inne instytucje.
Jest to wyraz dbałości o środowisko, wielkiej
wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka
oraz pomocy dla potrzebujących i za to należą się ogromne brawa.
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Ochrona środowiska jest
jednym z wielkich wyzwań XXI wieku. Mając
na uwadze jakość naszego
życia i życia naszych potomków, musimy liczyć
się z efektami każdej decyzji, którą podejmujemy.
Pamiętajmy, że troska
o środowisko, w którym
żyjemy przynosi wiele
korzyści, a największą
z nich jest zdrowie.
Człowiek odmienił Ziemię… Pora by potrzeby Ziemi odmieniły człowieka. Przy odrobinie zaangażowania i dobrych chęciach możemy
naprawdę wiele! Wszystko w naszych rękach. Wybierzmy zdrową i czystą przyszłość.
autor: MGBP w Chorzelach

IV Gminny Turniej wiedzy o Chorzelach
o puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele
Mamy przyjemność ogłoszenia wyników „IV Gminnego Turnieju wiedzy
o Chorzelach o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele”. Przypominamy, że pierwszy etap w którym wzięło 40 osób odbywał się metodą online
w postaci testu, podczas, którego wyłoniono 5 osób z największą liczbą
punktów. II etap miał się odbyć w siedzibie MGBP w Chorzelach, jednak
z powodów panującej epidemii został przeprowadzony tą samą metodą co
I Etap.

27 października poznaliśmy wyniki, które przedstawiają się następująco:
I miejsce (z ilością 83,3% właściwych odpowiedzi) zajęła
Pani Cichowska Zuzanna
II miejsce (z ilością 72,2% właściwych odpowiedzi) zajęła
Pani Wiśnicka Aleksandra
III miejsce (z ilością 63,9% właściwych odpowiedzi) zajęła
Pani Gronowska Dorota
IV miejsce (z ilością 62% właściwych odpowiedzi) zajęła
Pani Szmalc Wiktoria
V miejsce (z ilością 36,1% właściwych odpowiedzi) zajęła
Pani Płoska Klaudia
Rozdanie pucharów, dyplomów i nagród odbyło się indywidualnie
w siedzibie MGBP w Chorzelach.
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autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Pasowanie na przedszkolaka w Przedszkolu Samorządowym
w Chorzelach
Dnia 5.11.2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach - grupa „Motylki” - odbyła się wielka uroczystość pasowania na przedszkolaka.
Emocje towarzyszyły dzieciom
już od samego rana i nie
mogły się doczekać tej podniosłej uroczystości.
Kiedy nadeszła ta wyjątkowa chwila „Motylki” miały niewielką tremę,
również dlatego, że z powodu zaistniałej sytuacji w kraju w uroczystości nie uczestniczyli ich najbliżsi. Nasze przedszkolaki okazały się być bardzo odważne oraz dzielne i świetnie poradziły sobie z występem i przygotowanymi zadaniami. Były wiersze,
tańce, śpiewy, granie na instrumentach, a na koniec oczywiście ceremonia pasowania na przedszkolaka. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale, pluszaki i słodki upominek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji tak ważnego dla dzieci święta. Pani
Dyrektor Annie Lipińskiej oraz Radzie Rodziców Przedszkola Samorządowego w Chorzelach za wspaniałe
prezenty dla dzieci oraz życzenia. Słowa podziękowania kierujemy również do Pani Beaty Szczepankowskiej
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele za gratulacje, ciepłe słowa i przepiękne życzenia skierowane do przed-

szkolaków.
Wszystkim Motylkom
życzymy wielu przyjaciół oraz wesołej
zabawy podczas całego pobytu w naszym
przedszkolu.
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Ślubowanie klas I w SP
nr 2 w Chorzelach
Z powodu pandemii Covid-19 ślubowanie odbyło się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się
do tej uroczystości od początku roku szkolnego.
Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek,
wytrwale ćwiczyli podczas prób.
21 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. Uczniowie
klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy, jesienna dekoracja - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście.
Uczestniczyli w nim: Pani Dyrektor Hanna Wilga, pani wice-dyrektor Irena Danelska, pani Przewodnicząca Rady Rodziców Paulina Stolarczyk oraz przedstawiciele Rodziców - pani Katarzyna Cichowska i pani Izabela Rapacka oraz
wychowawcy klas I a- pani Wiesława Roman i klasy I b –pani Wiesława Peła.
Pani dyrektor szkoły przepięknymi słowami powitała rodziców, nauczycieli uczniów, a szczególnie serdecznie klasy
pierwsze, którym "oddała głos". Pierwszacy błysnęli talentem. Recytowane wiersze, pięknie zaśpiewane piosenki,
przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to
dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy
w szkole.
Po zakończonej części artystycznej Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w imieniu
uczniów zwrócił się do pani dyrektor o przyjęcie
tej grupy dzieci do grona społeczności szkolnej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być
dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu
ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia" mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem - jak
czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Gorące życzenia złożyła pierwszoklasistom
Przewodnicząca Rady Rodziców: pani Paulina
Stolarczyk. Następnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego życzył sukcesów w nauce
oraz zapewnił o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również Rodzice pamiętali o święcie dzieci. Uczniowie otrzymali pamiątkową książkę oraz słodkie
upominki. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
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V i VI miejsce naszej młodzieży w całym
Województwie Mazowieckim - to wielki sukces
Młodzi sportowcy z SP Nr 2 w Chorzelach, najpierw wygrali trudne eliminacje, a podczas XXIII Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Siedlcach zajęli świetne V i VI miejsce w województwie mazowieckim w sztafetowych biegach przełajowych! Gratulujemy młodym sportowcom i ich opiekunom.

autor: OUK w Chorzelach

Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Moje wakacje”
zorganizowanego przez OUK w Chorzelach
20 października poznaliśmy wyniki gminnego konkursu plastycznego pt. „Moje wakacje” zorganizowanego przez
OUK w Chorzelach. Komisja w składzie: Agata Nidzgorska, Bożena Parandyk i Małgorzata Stolarczyk, postanowiła nagrodzić następujące prace:
W kategorii Żłobek i Klubik:
I Miejsce - Marcin Myśliński - Żłobek Miejski w Chorzelach
II Miejsce - Szymon Banul - Żłobek Miejski w Chorzelach
III Miejsce - Mikołaj Rosiński - Żłobek Miejski w Chorzelach
Wyróżnienie: Aleksander Wierzbicki - Żłobek Miejski w Chorzelach,
Maria Kołakowska - Żłobek Miejski w Chorzelach
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W kategorii Przedszkola i Oddziały Przedszkolne:
I Miejsce - Kalina Sobolewska - PS Chorzele
II Miejsce - Blanka Jelińska - NP Calineczka
III Miejsce - Zuzanna Zarjewska - Duczymin, Maja Koziatek - Duczymin
Wyróżnienie: Wojciech Sznitka - PS Chorzele, Wiktoria Kostrzewa - PS Chorzele
Bartosz Szymański - PS Chorzele
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. I – III:
I Miejsce - Mikołaj Rapacki - SP nr2 Chorzele, Paulina Kalinowska - SP Duczymin

Maja Zielich - SP Duczymin
II Miejsce - Nikola Brzostek - SP Zaręby, Bruno Kołakowski - SP nr 1 Chorzele
Maciej Rapacki - SP nr2 Chorzele
III Miejsce - Hubert Lubowiecki - SP nr 2 Chorzele, Liwia Kostrzewa - SP Zaręby
Marcin Orzechowski - SP Krzynowłoga Wielka
Wyróżnienie: Wiktoria Zawojek-SP Zaręby, Patrycja Karaszewska - SP Zaręby
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV – VI:
I Miejsce - Amelia Dygnos - SP Duczymin

II Miejsce - Amelia Sobolewska - SP nr2 Chorzele
III Miejsce - Róża Wudkiewicz - SP nr1 Chorzele
Wyróżnienie: Żaneta Szmalc - SP Krzynowłoga Wielka,
Julia Tęga - SP nr1 Chorzele
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII:
I Miejsce - Paulina Przybyłkowska - SP Duczymin
II Miejsce - Adrian Mikołajski - SP Duczymin

III Miejsce - Maria Brzostek - SP Zaręby
Wyróżnienie: Mateusz Góralski - SP Krzynowłoga
Wielka, Kornelia Gut - SP Zaręby
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