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W numerze ponadto między innymi:


Świetlica wiejska w Przysowych pięknieje



Wywiad z KGW Przysowy



Dziękujemy Pani wiceburmistrz i Pani skarbnik



Gmina przekazała 70 tys. zł dotacji na sport

w związku z intensywnymi opadami śniegu, zwracam się z apelem do wszystkich właścicieli
i zarządców budynków na terenie Miasta i Gminy Chorzele o odśnieżanie dachów budynków, aby
zapobiec katastrofom budowlanym, a także usunięcia sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,
mogących

zagrozić

bezpieczeństwu

osób znajdujących się na ciągach
pieszych i jezdniach przebiegających

bezpośrednio przy budynku. Powyższe
obowiązki wynikają z prawa budowlanego.
Z wyrazami szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi, przasnyscy policjanci apelują
o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków pogodowych.
Okres zimowy i związane z tym opady śniegu to trudny czas dla kierowców. Takie warunki wymagają od posiadaczy „czterech kółek” większego refleksu i wyobraźni.
Pamiętajmy, że mokra lub oblodzona nawierzchnia, zmniejsza przyczepność kół do podłoża co
w efekcie, wydłuża drogę
hamowania i zwiększa ryzyko spowodowania nieodwracalnych zdarzeń drogowych
- przekazuje asp.szt.
Krzysztof Błaszczak z KPP
w Przasnyszu.
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Drodzy czytelnicy,

Spis treści

Czekamy na Państwa opinie, komentarze

Centrum Chorzel z prawdziwego zdarzenia
i wielka szansa na dalszy rozwój Miasta
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Nasi strażacy OSP, w porozumieniu
z burmistrz Beatą Szczepankowską
i PSP, dowożą potrzebujących
seniorów z terenu Miasta i Gminy
Chorzele na szczepienia przeciwko
COVID-19.
Na zdjęciach OSP Duczymin w akcji
pomocy.
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Władze Gminy opracowały i przygotowują się do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Centrum Chorzel. Jest on w finalnej
fazie. Plan robi wielkie pozytywne
wrażenie i całkowicie uporządkuje
i odmieni wygląd Chorzel. Jego
uchwalenie
wyznaczy
kierunki
rozwoju architektury i infrastruktury:
budynków,
nowych
ulic,
chodników, oświetlenia, zieleni,
miejsc rekreacji i wypoczynku, czy
zagospodarowania poszczególnych
części Miasta.
Mieszkańcy powinni z satysfakcją przyjąć perspektywę szansy estetycznego
i funkcjonalnego, nowoczesnego, a jed-

nocześnie pełnego harmonii i zieleni
rozwoju Miasta.
Dzięki zawartym w projekcie Planu
zapisom, Chorzele zyskają w przyszłości Centrum z prawdziwego zdarzenia łączące i integrujące. Będzie ono miało
zarówno funkcje reprezentacyjne, ale
też spotkań mieszkańców

i wypoczyn-

ku,

gastronomii.

handlu,

czy

Projekt planu, który zostanie przez burmistrz Beatę Szczepankowska przedłożony do uchwalenia Radzie Miejskiej,
posiada już wszelkie niezbędne uzgodnienia

instytucji

zewnętrznych.

Projekt zakłada między innymi zaprojektowanie nowego układu komunikacyjnego w Chorzelach, jak np.: przedłużenie
ulicy Wincentego Witosa przez ulicę Grunwaldzką w kierunku nowo budowanej części Miasta, czy przedłużenie ulicy
Krótkiej do ulicy Zuzanny i do ulicy Stara Targowica, jak też parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Uchwalenie planu
pozwoli na projektowanie budowy nowych ulic i chodników, rozbudowy już istniejących, budowy oświetlenia i infrastruktury towarzyszącej oraz da szansę na ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowa-

nych w projekcie elementów Centrum Chorzel.
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W dniu 5 lutego, w miłej atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz wdzięczności za dotychczasową współpracę, nastąpiła zmiana
na stanowisku skarbnika Miasta i Gminy Chorzele. Funkcję wiceburmistrza Miasta i Gminy, po latach bardzo dobrej pracy przestała też pełnić
Katarzyna Brzezicka. Ewę Monikę Werder, która po ponad 5 latach

bardzo dobrej pracy złożyła z powodów osobistych prośbę o ustąpienie
z funkcji skarbnika zastąpi dotychczasowa wiceburmistrz Miasta i Gminy Chorzele Katarzyna Brzezicka, która wraca do wcześniej wykonywanych obowiązków skarbnika. Dotychczasowa skarbnik, będzie zaś pełnić
funkcję Dyrektora Finansowego. Burmistrz Beata Szczepankowska
kwiatami i bardzo ciepłymi słowami serdecznie podziękowała obu
Paniom za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę i zapewniła o jej
kontynuacji. Serdeczne słowa podziękowania i kwiaty trafiły również na

ręce burmistrz Miasta i Gminy.
Urząd Miasta i Gminy, który czeka wielka praca dotycząca rozliczania
środków zewnętrznych i pozyskiwania kolejnych, w sposób harmonijny
i razem wypracowany, wychodzi naprzeciwko wspólnym oczekiwaniom
oraz nowej rzeczywistości związanej z pandemią i wzmacnia tym samym
struktury w zakresie organizacji obsługi finansów. Bardzo ważne jest,
aby w obecnych realiach związanych z koronawirusem zagwarantować
ciągłość i terminowość pracy na tych stanowiskach, podpisywania i rozliczania
umów i wszelkich dokumentów finansowych Gminy oraz zabezpieczyć ewentualne zastępstwa w przypadku jakichkolwiek
nieprzewidzianych

okoliczności.

Raz

jeszcze serdecznie dziękujemy i w takim
samym składzie pracujemy razem nadal
dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy

Chorzele.
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Z inicjatywy Władz Gminy oraz radnej Pauliny Stolarczyk i lokalnej społeczności, Urząd Miasta i Gminy,
przeprowadził pierwszy etap robót remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Niskich Wielkich. Prace zostały
ukończone.
Całkowicie zmodernizowano pomieszczenie główne Świetlicy. Rozebrano istniejący piec kaflowy, ułożono płytki
na podłodze, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zamontowano dwie nowe lampy oświetleniowe w pomieszczeniu, rozbudowano instalację elektryczną, zwiększono liczbę
gniazdek elektrycznych, ułożono nowe dodatkowe okablowanie, a także pomalowano pomieszczenie. Na sali głównej zlikwidowano wnękę w ścianie, ocieplono ją i wyrównano płytą karton gips.
Środki pochodziły z budżetu Gminy.

Władze Gminy i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Chorzelach również dokładali i zbierali pieniążki
w tegorocznym, 29. Finale WOŚP - dla oddziałów
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy.
Zebrane w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach
pieniądze zostały przekazane do głównego sztabu
WOŚP w Przasnyszu.
Finał z głową - takie było hasło przewodnie tegorocznej zbiórki - odbył się 31 stycznia.
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Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska podpisała umowę z przedstawicielami Klubu Sportowego KS Orzyc Chorzele dotyczącą przekazania na rok 2021 dotacji
w wysokości 70 000 złotych!
W istniejącym od 1946 roku klubie, korzystając
z doskonałej bazy sportowej i wsparcia finansowego władz gminy oraz fachowej pracy pasjonatów,
czynnie trenuje pod czujnym i profesjonalnym
okiem opiekunów ok 100 osób – dorosłych, dzieci
i młodzieży.
Władze zarówno Gminy, jak i Klubu są oczywiście
otwarte i zapraszają do uprawiania sportu wszystkich chętnych.
Zadanie, na które zostanie wykorzystana dotacja
nosi nazwę „Piłka nożna najlepszym sposobem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”. Tym samym
możliwa będzie, na odpowiednim poziomie, organizacja zajęć i zawodów sportowych, udział w nich, realizacja programów szkoleniowych dla uczestników, czy zakup sprzętu.
To kolejne zadanie realizowane na terenie Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu. Przekazana dotacja ułatwi i zwiększy dostęp do czynnego uprawiania sportu, a cele programu zachęcą dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, zdrowego stylu życia oraz będą uczyły zasad fair play.
Ze strony Klubu Umowę podpisali – Prezes Tomasz Piasecki oraz Tadeusz Tyjewski.
komunikat: Komisariat Policji w Chorzelach

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Zagrożenie – Popełnianie wykroczeń porządkowych w rejonie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Krukowo (teren za remizą OSP). W godzinach popołudniowych, wieczornych oraz nocnych dochodzi do zakłóceń ładu
i porządku publicznego, naruszeń przepisów art. 140 kw, 141 kw, 145 kw, 124§1 kw oraz art. 43’ust.1 UWTPA.

Zakładany cel do osiągnięcia.
Poprawa

bezpieczeństwa

mieszkańców

miejscowości wsi Krukowo oraz wyeliminowanie popełniania wykroczeń do możliwie
jak najmniejszej liczby.
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W ciągu ostatnich kilku lat, staraniem i z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Świetlica Wiejska w miejscowości Przysowy całkowicie zmieniła swoje oblicze. Na remonty Świetlicy Gmina przeznaczyła około 200 tys. zł. Dzięki temu, lokalna społeczność, w tym Koło
Gospodyń Wiejskich otrzymały bardzo dobre warunki spotkań i potężny impuls do działania.
To jedna z wielu realizowanych przez burmistrz Beatę Szczepankowską i władze Gminy,
większych i mniejszych, ale równie potrzebnych inwestycji na terenie całej Gminy Chorzele. O jej wpływie na aktywność mieszkańców i możliwości działania możemy przeczytać
w wywiadzie z Kołem Gospodyń Wiejskich w miejscowości Przysowy, który znajduje się na
kolejnych stronach.
W ramach dbałości o zrównoważone inwestycje na terenie całej Gminy, Świetlica Wiejska, w tym przypadku w Przysowach,
przeszła w ostatnich latach dzięki burmistrz Beacie Szczepankowskiej najbardziej potrzebne modernizacje:






wyremontowano dach
założono elektryczne ogrzewanie
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
wymalowano pomieszczenia
rozebrano starą i wykonano nową podłogę z płytek ceramicznych wraz z cokolikiem



rozebrano stary i wykonano nowy podest
przystosowano jedno z pomieszczeń świetlicy na potrzeby kuchni



zakupiono 6 stołów i 60 krzeseł do Świetlicy



zakupiono zestawy meblowe do wyposażenia kuchni










wykonano roboty elektryczne
wykonano nowe oświetlenie w pomieszczeniach, zamontowano nowe gniazdka i okablowanie do nich, niezbędne
bezpieczniki
wykonano prace hydrauliczne (podłączono wodę, zamontowano termę do
podgrzewania ciepłej wody i odprowadzenia do szamba - zbiornika bezodpływowego)
zakupiono sprzęt do zabawy dla dzieci i dorosłych

Wnętrze Świetlicy w Przysowach po remoncie

Wnętrze Świetlicy w Przysowach
przed remontem
Wnętrze Świetlicy w Przysowach
przed remontem

Wnętrze Świetlicy w Przysowach po remoncie
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Redakcja: Kiedy pojawił się pomysł założenia koła
i kto był pomysłodawcą?
Koło Gospodyń Wiejskich Przysowy: Koło powstało
dokładnie 23 maja 2019 roku. Za chwilkę zatem będziemy mieli równe dwa lata funkcjonowania. Ale to
są tylko „papierowe” dwa lata. Tak naprawdę grupa
zaczęła funkcjonować dużo, dużo wcześniej. Nasze
sołectwo, choć nie jest największe, jest naprawdę zgrane. I od dawna mieliśmy grupę osób, które się świetnie
rozumiały. Koło było więc raczej zwieńczeniem działań, które wcześniej podejmowaliśmy jako grupa nieformalna. Pomysł wyszedł od sołtyski Elżbiety Siedleckiej, ale tak naprawdę była to inicjatywa wspólna.
R: Od czego zaczęła się działalność Państwa koła?
Jakie były początki, a jak działa to teraz?
KGW: To nie było tak, że nagle zapragnęliśmy mieć Koło Gospodyń Wiejskich w Przysowach. Pracujemy ze sobą od wielu lat.
Czasem po to, żeby wspólnie wypić kawę, a czasem – żeby wspomóc siebie nawzajem albo kogoś w potrzebie. Samo Koło to
efekt szansy, które dostaliśmy od państwa. Kilka lat temu powstała możliwość łatwiejszej rejestracji KGW, a dodatkową zachętą były rokroczne dofinansowania kół z budżetu państwa. Dlaczego więc inni mieliby korzystać, a my nie? I tak postanowiliśmy
się zarejestrować w ARiMR. Wobec tego profil naszej działalności zmienił się o tyle, że teraz formalnie jesteśmy organizacją.
Ale wciąż działamy tak samo.
R: Jaki jest główny kierunek działalności?
KGW: Koło Gospodyń Wiejskich, jak sama nazwa wskazuje, skupia się na społeczności wiejskiej. A ta społeczność ma swoje
potrzeby i braki. Takim brakiem jest choćby brak integracji międzyludzkiej. Niegdyś każda wieś aż tętniła życiem, bo ludzie po
wykonanych obowiązkach chodzili do siebie, spotykali się, organizowali spontaniczne imprezy. Dzisiaj tego brakuje. Postawiliśmy więc sobie za cel, by choć w części wrócić do tych zwyczajów. Ale też i wpuścić nieco świeżości. Dlatego angażujemy się
w zbiórki charytatywne, wspieramy inne organizacje, promujemy siebie i innych drogą facebookową. Łączymy tradycję z nowoczesnością.
R: Jak liczne jest obecnie Państwa Koło? Kto może do niego należeć? Jak można do Państwa dołączyć?
KGW: Obecnie mamy 34 członków. Ale uwaga: sama nazwa „Koło Gospodyń Wiejskich” nie oznacza, że mogą należeć do
niego wyłącznie panie. Wręcz przeciwnie! I tak jest u nas. Niemal połowę składu stanowią mężczyźni. A zatem można powiedzieć, że jesteśmy mieszanką wybuchową. A kto może należeć? Każdy, komu nie jest straszna praca społeczna. Oczywiście
jesteśmy terytorialnie ograniczeni do naszego sołectwa. Ale jeśli ktoś chciałby z sąsiednich wiosek działać z nami – zapraszamy. Nie będzie on wtedy formalnym członkiem koła, bo muszą to być osoby z samego sołectwa. Ale my bardziej patrzymy na
ducha niż na same formalne przesłanki. Przecież nie chodzi o to, czy ktoś ma legitymację danego KGW, czy mnóstwo chęci do
pracy. Zapraszamy zatem wszystkich, którzy mają nieco czasu i nie boją się ciekawych wyzwań!
R: Czy do Koła należą osoby starsze, czy też angażuje się także młodzież?
KGW: No, no, no! U nas nie ma „osób starszych”. Jest tylko młodzież i… dojrzała młodzież . A tak bardziej na serio – nie
patrzymy na wiek. Najstarsze członkinie przekraczają 70 lat. Najmłodsze – to osoby jeszcze się uczące i studiujące. Mamy
zatem przekrój, od młodości do dojrzałości.
R: W jaki sposób zachęciłaby Pani młode dziewczyny, kobiety do wstąpienia w szeregi takich organizacji jak Koło
Gospodyń Wiejskich?
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KGW: Hmmm… To nie jest łatwa sprawa. Młode pokolenia nie garną się zbytnio do pracy społecznej. I trochę szkoda, że tak jest. Ale po sobie mogę powiedzieć, że trzeba po prostu przekonywać się metodą bezpośrednich spotkań. Nie
robimy ulotek czy akcji propagandowej w Internecie. Najczęściej przychodzi
jakaś członkini i mówi, że ma potencjalnego kandydata lub kandydatkę. Zapraszamy, robimy herbatkę, pokazujemy, co robimy. I albo komuś się to spodoba,
albo nie. W jaki więc sposób miałabym zachęcić osobę obcą? Chyba właśnie
tak: jeśli ktokolwiek chciałby spróbować, zapraszam na herbatkę do naszej
świetlicy. Porozmawiamy i pokażemy, co potrafimy. Już kilka razy zdarzyło
się, że nowe osoby mówiły: nie wiedziałam, że to może być taka fajna zabawa.
I jeszcze jedna rzecz: bycie członkiem KGW nie oznacza, że trzeba codziennie
pracować po 5 godzin. Wystarczy czasami zaangażować się 2 razy w roku. I to
też będzie pomoc dla organizacji. A to chyba nic trudnego.
R: Jak często się spotykacie i gdzie odbywają się spotkania?
KGW: Zwykle nasze zebrania odbywają się raz w miesiącu. Czasami częściej,
jeśli wymaga tego potrzeba. Na przykład: ostatnio mieliśmy akcję zbierania
„góry grosza” dla chorej dziewczynki, Lenki Mazur. I to wymagało kilkukrotnego spotykania się w krótkim odstępie. Ale to naturalna sprawa: jest temat –
trzeba działać! Nie musimy za każdym razem podpisywać listy obecności. Tu
panuje zupełna dobrowolność. A gdzie się spotykamy? Na szczęście jesteśmy
sołectwem, które ma własną świetlicę. I to jest nasza „baza wypadowa”. Formalnie jej właścicielem jest Gmina Chorzele, ale mamy ją w użyczeniu. To nasze oczko w głowie.
R: Współpraca z burmistrz Beatą Szczepankowską i Urzędem Gminy układa się bardzo dobrze. Gmina w porozumieniu z Kołem i współpracy
z mieszkańcami poczyniła poważne remonty w Państwa świetlicy. Obecnie
warunki są o wiele lepsze niż przed laty. Co zrobiono i co Wam się jeszcze
marzy?
KGW: To prawda, że nasza świetlica pięknieje z roku na rok. Odpowiadając
żartobliwie jednak na to pytanie, wskażę że gdyby nie my, mogłoby być inaczej.
Przecież najlepsze inwestycje są tam, gdzie ludzie z nich często korzystają. Stąd
jesteśmy wdzięczni, że nasze starania znajdują efekty u pani burmistrz. W ostatnich latach mieliśmy generalny remont głównej sali świetlicy, naprawiono nam
rozpadającą się podłogę, a w ostatnim roku – wyremontowano gruntownie pomieszczenie kuchenne (Od Redakcji: wykonane przez burmistrz Beatę Szczepankowską prace remontowe opisujemy na stronie 8). Żałujemy trochę, że za jednym zamachem nie udało się wykonać planowanego remontu łazienek, ale liczymy, że uda się znaleźć środki w tym roku. Dodam przy okazji, że współpracujemy znakomicie także z radnymi. Przykładowo: Marek Moszczyński i Mateusz
Piórkowski ze swoich diet zapłacili za stoły do sali głównej (Od Redakcji: 6
stołów i 60 krzeseł zakupiła burmistrz Beata Szczepankowska, 2 stoły zakupili
wymienieni radni); Michał Wiśnicki dołożył środki do kącika dla dzieci. Teraz
liczymy po cichu, że radni pomogą nam dofinansować zakup wyposażenia
kuchni: kuchenki gazowej, piecyka czy lodówki. Na to jeszcze nie udało nam
się uzbierać środków, a bardzo by się nam przydały.
R: Czym wyróżnia się Koło na tle innych organizacji?
KGW: Jeśli chodzi o inne KGW z naszej gminy, to profil naszej działalności
jest podobny. Nie rywalizujemy z innymi Kołami, bo wszystkie działają na
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rzecz swoich lokalnych społeczności. Warto wymienić,
że KGW są m.in. w Zdziwóju Starym, Brzeskach czy
Krukowie. My może jesteśmy nieco bardziej aktywni
na Facebooku, ale to już
kwestia
indywidualnego
profilu działań. Mnie osobiście marzyłoby się, gdyby
tych kół było jeszcze więcej.
Wtedy moglibyśmy powołać
coś na kształt „koła kół”. W grupie zawsze łatwiej o pozyskanie większych funduszy i wsparcie dla większej liczby odbiorców.
R: Czy macie Państwo już jakieś szczególne osiągnięcia?
KGW: Kilkoma na pewno możemy się pochwalić. W 2019 roku, na samym starcie, zostaliśmy wyróżnieni w konkursie
„Mistrzowie AGRO”, na poziomie powiatu. Zostaliśmy wyróżnieni specjalnym dyplomem podpisanym przez samego marszałka naszego województwa Adama Struzika. Wielce cenimy sobie także sukcesy w naszych akcjach. Wsparliśmy w 2020 roku
akcję zbierania pluszaków dla oddziałów karetek pogotowia z naszego powiatu – u nas znajdowało się powiatowe centrum przeładunkowe wszystkich zebranych miśków. Mocno zaangażowaliśmy się w akcję pomocy dla Lenki Mazur, którą ciągle wspieramy. Dumni jesteśmy z przeprowadzonej akcji „Paczka dla Dzieciaczka”, której celem była zbiórka słodyczy do paczek dla podopiecznych ze Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Czarni. Radość, szczęście i uśmiech na twarzach dzieci
jest dla nas największą nagrodą, jaką możemy otrzymać i utwierdził nas w przekonaniu, że to co wspólnie udało nam się osiągnąć miało sens. Naszym sukcesem jest też… sama świetlica. Otrzymaliśmy dużo ze strony burmistrza czy Rady Miejskiej, ale
nie czekamy tylko na pomoc z zewnątrz. Sami już sporo wykonaliśmy w tej mierze.
R: Czy Państwa zdaniem poczucie obowiązku przekazywania tradycji i regionalizmu jest ważną rzeczą w dzisiejszych
czasach?
KGW: Zdecydowanie! Wieś mocno się zmienia, zwłaszcza od 1989 roku. Ma to swoje dobre strony, ale ma i złe. Nie pamiętamy np. tradycyjnych przepisów kulinarnych, brakuje starszych osób, które opowiedziałyby o starych tradycjach na Boże Narodzenie czy Wielkanoc. My sami chcielibyśmy stworzyć coś na kształt naszego lokalnego „przepiśnika”. I uczyć młodsze pokolenia, jak kiedyś gotowano. Jeśli dostaniemy środki na wyposażenie kuchni, a epidemia nieco odpuści, z tym pomysłem ruszymy może nawet w tym roku.
R: Jak uświadamiać młodym ludziom, że pochodzenie i mieszkanie na wsi nie jest gorsze od mieszkania w mieście?
KGW: A może po prostu… w ogóle o tym nie mówić? Ja mieszkam we wsi od urodzenia i uważam, że nie ma ludzi lepszych
i gorszych ze względu na miejsce zamieszkania, więc pozostawię pytanie bez odpowiedzi.
R: Jakie macie plany na przyszłość?
KGW: Ooooo, nie wiadomo, czy starczy nam miejsca na wymienienie wszystkiego. Ogólnie rzecz ujmując, chcemy iść w trzech
kierunkach. Po pierwsze, musimy dokończyć wyposażanie świetlicy. To priorytet, bo mamy dużo planów, ale potrzebujemy
zaplecza, żeby je realizować. Zwłaszcza taki sprzęt jak kuchnie, piecyki, lodówka. Kiedy to zdobędziemy, przystąpimy do realizacji drugiego celu: marzą nam się warsztaty kulinarne. Międzypokoleniowe, ale też między sołectwami, a nawet gminami. Możemy przecież wymieniać się doświadczeniami, umiejętnościami z innymi gospodyniami. I wreszcie trzecia rzecz: organizacja
integracji z prawdziwego zdarzenia. Może tradycyjna potańcówka z zespołem na żywo? Może integracyjne ognisko z pieczeniem ziemniaka? Może wspólne obejrzenie filmu w ciepły letni wieczór? Jeśli epidemia odpuści, a przy wsparciu gminy zdobędziemy trochę środków na wyposażenie – latem albo jesienią ruszymy ostro do pracy. Pomysłów jest moc. Oby tylko natura się
zlitowała. A wtedy wszystko się ułoży.
R: Bardzo dziękujemy członkom KGW Przysowy za poświęcony nam czas i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości
w realizacji Państwa planów.
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Informujemy, że od poniedziałku do środy, w godzinach od 9 do 13, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach - działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonicznym:

(029) 7522270 wew. 213 lub (029) 7522514 wew. 213
w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.
Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
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3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. przeprowadzenie mediacji;
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów.
Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go
na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa
obywatelskiego,
taką pomoc otrzyma.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej
pomocy prawnej lub
świadczącej nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie.
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autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

9 lutego po raz kolejny w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach we wszystkich grupach odbyły
się zajęcia z bezpiecznego korzystania z Internetu.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma
na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci
i młodzieży do zasobów internetowych. Celem wszystkich wychowawców podczas zajęć było ustalenie z dziećmi zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych oraz czytanie treści nawiązujących do bezpiecznego korzystania z Internetu. Obejrzeliśmy również bajki z serii „Owce w sieci”, które w przystępny sposób przedstawiały dzieciom ważne zasady
korzystania z Internetu. Po każdym filmie nauczyciele rozmawiali z dziećmi o ważnych przesłaniach płynących z treści,
zwracając uwagę na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzieci wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego.
Doskonale poradziły sobie
z pytaniami dotyczącymi obejrzanych bajek.
Przedszkolaki zostały zapoznane z budową komputera oraz brały udział w zabawie z siecią z włóczki, która miała przybliżyć
im działanie sieci internetowej. W ramach zadania plastycznego mogły pokolorować obrazki związane z Internetem.
Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzanych w naszym przedszkolu mająca na celu uświadomienie
dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. Już teraz rozmawiamy o możliwościach, jakie daje
nam Internet, aby w przyszłości ograniczyć niepoprawne zachowania.
W trosce o dobro dzieci apelujemy: RODZICU UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE I ILE
CZASU PRZY NIM SPĘDZA!
Dzień był nie tylko nauką, ale i dobrą zabawą.
Z pewnością do tematu powrócimy, bo dzieci tematem bezpiecznego Internetu były bardzo zaciekawione.

14

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

autor: SP Poścień Wieś

11 lutego, uczniowie SP w Pościeniu Wsi hucznie uczcili koniec karnawału. Były przebrania, pączki, gry walentynkowe, tańce, śpiewy i dobra zabawa.
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autor: SP nr 2 w Chorzelach

W naszej szkole jak zwykle Tłusty Czwartek minął na słodko z pączkami, które błyskawicznie znikały, co świadczy o tym,
że były bardzo pyszne. Tego dnia uczniowie klasy 2 b i 2 c brali udział w zabawach matematycznych, w których główną niewiadomą był pączek.
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autor: SP nr 1 w Chorzelach

Z radością informujemy, że uczennice kl. V a z naszej szkoły zdobyły najwyższe miejsca
w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Pokaż, co przeczytałeś w czasie ferii”. Róża
Wudkiewicz zajęła I miejsce, Aleksandra Kręcisz zdobyła II miejsce, a Nadia Burnos, Julia
Tęga i Oliwia Lipińska zostały wyróżnione. Opiekunem uczennic była p. Agata Gadomska.
Konkurs zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach, a skierowany
on był do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele. Celem konkursu była m.in.
popularyzacja literatury oraz czytania jako formy spędzania czasu wolnego.
Zadaniem uczestników było przedstawienie w ciekawej, kreatywnej formie zdjęcia książki/
książek, która została przeczytana przez nich w czasie trwania ferii zimowych. Ceniona była
kreatywność, oryginalność, walory artystyczne (m.in. kompozycja zdjęcia) oraz zgodność
z regulaminem i tematem konkursu.
Róża Wudkiewicz wykonała zdjęcie książki Jima Smita „Nie ze mną takie tere – fere!”
Wkomponowała siebie i książkę w zimową scenerię ogrzaną kubkiem ciepłej, parującej herbaty. Zaakcentowała również świąteczno-feryjny czas gwiazdą i bombkami, a ociepliła go
powieścią Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” niepozornie wystającą z podróżnego kuferka, którym to nawiązała do tematyki prezentowanego utworu.
Aleksandra Kręcisz zaprezentowała książkę C. S. Lewisa pt. „Opowieści z Narnii. Lew czarownica i stara szafa.” Przedstawiła ją w ciekawej scenografii chorzelskiego placu zabaw.
Pogoda też jej sprzyjała, gdyż umożliwiła świetne odtworzenie zimowej scenerii przedstawionej w utworze akcji, a wykorzystanie sań, jako rekwizytu, bardzo dobrze oddało klimat książki. Całości dopełniła postać złej królowej oraz brat Oli w roli Edmunda.
Dla Nadii Burnos inspiracją do wykonania fotografii książki R. Gościnnego i J.J. Sempe pt.
„Mikołajek” była świąteczna atmosfera, a rekwizyty, które zgromadziła wokół prezentowanej
lektury bezpośrednio do niej nawiązywały. Julia Tęga przedstawiła powieść fantasy „Harry
Potter i kamień filozoficzny” J. K. Rowlinga. Scenografią oddała świat magii występujący
w utworze. Natomiast Oliwia Lipińska zaprezentowała komiks paragrafowy pt. „Porwanie”.
Jest to nowa na polskim rynku propozycja zabawy dla tych, którzy kochają tajemnice, ryzyko
i wyzwania. Czytelnik, a zarazem gracz, zostaje bohaterem komiksu i tworzy własną fabułę.
Wybiera postać, w którą chce się wcielić, i poruszając się pomiędzy ponumerowanymi kadrami, decyduje o jej losach.
Fotografie pokazują , że można wyzwolić w sobie niesamowite pokłady kreatywności, by pięknie i oryginalnie zaprezentować książki, jednocześnie zachęcając innych do czytania.
Serdecznie gratulujemy dziewczętom miejsc na podium i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.
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autor: OUK w Chorzelach

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez OUK
w Chorzelach odbyło się 22 stycznia 2021 r. Konkurs był skierowany do
najmłodszych mieszkańców gminy - przedszkolaków oraz uczniów szkół
podstawowych. Zadanie polegało na zilustrowaniu najciekawszego wydarzenia podczas ferii zimowych.
Komisja w składzie: Agata Nidzgorska, Ewa Zalewska, Iwona Borkowska postanowiła nagrodzić następujące prace:
W kategorii Żłobek, Klubik, Przedszkole i Oddziały Przedszkolne:
1. miejsce - Kalina Sobolewska - Przedszkole Samorządowe w Chorzelach
2. miejsce - Natalia Sylwestrzak - Oddział Przedszkolny SP Duczymin
3. miejsce - Igor Nysztal - Oddział Przedszkolny SP Zaręby
Wyróżnienie: Krzysztof Chmielewski - Klub Dziecięcy w Chorzelach
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. I-III:
1. miejsce - Liwia Kostrzewa - SP Zaręby
2. miejsce - Patrycja Karaszewska - SP Zaręby i Wojciech Mikołajski - SP
Duczymin
3. miejsce - Oliwia Kołakowska - SP nr 1 w Chorzelach i Olaf Orzoł - SP
Krukowo
Wyróżnienie: Zuzanna Dybińska
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. IV-VI:
1. miejsce - Amelia Dygnos - SP Duczymin
2. miejsce - Laura Sendrowska - SP nr 2 w Chorzelach
3. miejsce - Jakub Lesiński - SP Zaręby
W kategorii Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII:
1. miejsce - Adrian Mikołajski - SP Duczymin
Dla wszystkich biorących udział w konkursie przygotowane zostały dyplomy oraz upominki. Serdecznie gratulujemy!
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autor: Klub Dziecięcy w Chorzelach

Nowy tydzień w Klubiku zaczęliśmy od zabaw walentynkowych.
Jako, że miłość i przyjaźń towarzyszą nam tu każdego dnia, to
wszystkie zabawy w tej tematyce sprawiały nam niesamowitą frajdę.
Serca i kolor czerwony były z nami od wejścia, na pięknie ozdobioną
salę. Na zajęciach plastycznych, każdy z nas starał się wykonać najpiękniej jak potrafi szablon serca wyklejany bibułą.
Były nawet tańce z serduszkowym balonem. Na
koniec wszyscy usiedliśmy do serduszkowego
zdjęcia na pamiątkę.

W wyniku rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji został stworzony Kreator zdjęć do dowodu osobistego. To narzędzie umożliwiające rozwiązanie problemów w zakresie składania wniosków o dowód osobisty. Umożliwia on wykonanie zdjęcia biometrycznego do dowodu osobistego w postaci cyfrowej, przy pomocy telefonu komórkowego, bez potrzeby udawania się do
fotografa.
Dzięki bezpłatnemu kreatorowi zdjęć można wykonać zdjęcie do dowodu szybko i bez wychodzenia z domu. Wystarczy
ustawić się do zdjęcia zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie, a kreator wykona resztę pracy tzn. wykadruje zdjęcie, zapisze je w odpowiednim formacie pliku oraz ujednolici tło.
Takie zdjęcie obywatel może użyć jako
załącznik do wniosku o wydanie dowodu na stronie gov.pl-uzyskaj dowód
osobisty, dzięki czemu zmniejszy się
jego kontakt z urzędem. Obywatel osobiście będzie musiał wyłącznie odebrać
dowód w urzędzie, a nie składać wniosek papierowy, co wydłuża kontakt
bezpośredni i zwiększa ryzyka zakażenia.
Korzystanie przez obywateli z Kreatora
do 31 marca 2021 r. będzie całkowicie
bezpłatne.
Kreator dostępny pod adresem: https://
photoaid.com/pl/zdjecie-do-dowodu
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