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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

GMINA CHORZELE POZYSKAŁA W
TYM ROKU JUŻ PONAD 10 MLN ZŁ

DZIAŁAMY SKUTECZNIE!

!

GMINA CHORZELE POZYSKAŁA W TYM ROKU JUŻ PONAD 1️0️ MLN ZŁ !
DZIAŁAMY SKUTECZNIE!
Kierowana przez burmistrz B. Szczepankowską Gmina Chorzele, od początku roku – pozyskała już na
zadania inwestycyjne i bieżące realizowane na rzecz mieszkańców ogromną kwotę 1️0️ 299 273,79 zł.
Władze Gminy Chorzele wraz z administracją nie zwalniają tempa i kontynuują dynamiczny rozwój całej
Gminy.
Działamy skutecznie, mimo trudności, w jakich coraz częściej znajdują się samorządy w ostatnim czasie.
Najważniejsze zadania na jakie pozyskała pieniądze Gmina to:




Przebudowa drogi gminnej w msc. Opaleniec 60% - 1.918.343,38 zł
Rozbudowę drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta - dofinansowanie 65% z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.732.526,64 zł








Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2.034.592,00 zł
Zwiększenie dofinansowania na Oczyszczalnię z NFOŚiGW w ramach POiŚ - 2.422.983,21 zł
Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze2020 - 50.000 zł
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 40.678,57 zł
Dotacja z WFOŚiGW na odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka – 71.970,00 zł

W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 69.999,99 zł



W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zdalna Szkoła - Zdalna Szkoła +
w ramach ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej - 115.000,00 zł







Program Maluch- 89.100,00 zł
Podręczniki dla uczniów - 113.184,00 zł
Wychowanie przedszkolne - 218.056,00 zł
Zakup wyposażenia na pomoce dydaktyczne dla SP nr 1 Chorzele środki z rezerwy - 61.268,00 zł

Stypendia dla uczniów- 361.572,00 zł.
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MIESZKAŃCY REMBIELINA PODZIĘKOWALI
BURMISTRZ BEACIE SZCZEPANKOWSKIEJ ZA NOWĄ DROGĘ
Sołtys Ewa Leśniewska oraz Rada Sołecka w składzie: Mariola Majewska, Justyna
Dąbrowska i Michał Ludwicki, podziękowali w imieniu mieszkańców Rembielina
burmistrz Beacie Szczepankowskiej za budowę nowej drogi w Rembielinie.
To kolejna gminna inwestycja, która poprawiła komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę. Inwestycja kosztowała ok. 835 tys. zł, z czego Gmina pozyskała ponad 580
tys. zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres prac obejmował m.in. budowę jezdni asfaltowej, poboczy, budowę i przebudowę
zjazdów, budowę rowów odwadniających oraz gospodarkę istniejącej zieleni.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE POZYSKANE!
autor: S. Cz.

GMINA CHORZELE POZYSKAŁA DODATKOWE 2,5 MLN. ZŁ
NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska pozyskała kolejne 2,5 mln. zł środków unijnych
z Funduszu Spójności na dodatkowe prace związane z przebudową i rozbudową Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Chorzelach. Inwestycja, na którą w sumie z unijnego
Funduszu Spójności władze Gminy pozyskały około 1️2,5 mln
zł. wchodzi w finałową fazę.


Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków to
największa realizowana obecnie przez władze Miasta i Gminy
Chorzele inwestycja. Nowa oczyszczalnia wraz z rozbudową
sieci kanalizacyjnej zapewni bezpieczeństwo środowiskowe
mieszkańcom gminy oraz stworzy większe możliwości dla
powstawania nowych firm czy rozwoju już istniejących.


W finałową fazę wchodzi budowa nowych obiektów
oczyszczalni ścieków w Chorzelach. Przebudowywana jest jednocześnie jej stara część. Inwestycja ma za zadanie poprawić jakość i komfort życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność i potencjał Miasta i Gminy Chorzele dla inwestorów.


Władze dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie się rozwijała, ale była jednocześnie miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym również korzystne warunki środowiskowe. Niebagatelne znaczenie nowa oczyszczalnia ma również dla istniejących i przyszłych zakładów pracy.



Wdrożenie przedsięwzięcia w zasadniczy sposób poprawi stan środowiska naturalnego w regionie oraz wpłynie na
poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby. Oczyszczalnia już wykazuje efekt ekologiczny, a odprowadzane nieczystości spełniają normy
ochrony środowiska.



Dzięki
nowym
technologiom
uzyskane
będą
również
oszczędności
energii
elektrycznej.
Jest też aspekt społeczny i rozwojowy. Niebagatelne znaczenie nowa oczyszczalnia ma również dla istniejących
i przyszłych zakładów pracy. Dzięki znacząco zwiększonej przepustowości i nowym technologiom stworzy możliwości bezpiecznego rozwoju gminy i lokalizacji nowych firm.



Realizacja przedsięwzięcia ma zapewnić:

- poprawę stanu sanitarnego i estetyki obszaru Gminy Chorzele;
- podstawową infrastrukturę techniczną umożliwiającą skanalizowanie planowanych obszarów Gminy, a tym samym
ograniczenie ilości ścieków trafiających w sposób niekontrolowany bezpośrednio do wód i gleb;
-

zwiększenie

spójności

społeczno-gospodarczej

obszaru

z

innymi

regionami

województwa

i

kraju;

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej gminy;
- pobudzenie rozwoju gospodarczego;
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chorzele;

- spełnienie regulacji dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania ścieków i zagospodarowania
osadów, w tym osiągnięcia jakości oczyszczanych ścieków;
- zniwelowanie niedoborów jakościowych i ilościowych systemu ściekowego aglomeracji Chorzele;
- przyczynienie się do ochrony cennych przyrodniczo terenów Gminy;
- poprawę jakości życia mieszkańców.
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INFORMACJE GMINNE
GMINA CHORZELE MODERNIZUJE TEREN I STAW WIEJSKI W DĄBRÓWCE OSTROWSKIEJ
Trwa pogłębianie, odmulanie, powstanie altana oraz ogrodzenie i mini parking.
Szacunkowa wartość inwestycji to około 20 tys. zł. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska
pozyskała na to zadanie 10 tys. zł od marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw 2020. Pozostałe pieniądze Gmina dołoży ze środków własnych.
Prace wspierają również mieszkańcy, za co bardzo dziękujemy.
W ramach inwestycji prowadzona jest rewitalizacja terenu otoczenia stawu. Wycięto i usunięto już zakrzaczenia,
obecnie kończone są prace mające na celu odmulenie i pogłębienie stawu, zamontowany zostanie też dłuższy
przepust.
Przy stawie przygotowywane jest też miejsce, gdzie stanie zakupiona przez Gminę altanka wraz z meblami oraz
stworzone zostaną miejsca parkingowe dla samochodów.
W trakcie realizacji jest również ogrodzenie terenu, które wykonane będzie z paneli ogrodzeniowych. Materiały
na ogrodzenie zostaną zakupione z budżetu gminy, a niezbędne prace wykonają pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.
———————————
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 każy 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.

autor: PSP w Pościeniu Wsi

NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA DLA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POŚCIENIU WSI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi wzbogaciła się o nową
pracownię komputerową. Organ prowadzący ufundował nowe laptopy,
które w dniu 31 lipca 2020r. przekazała Beata Szczepankowska - Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele. Szkoła otrzymała też wysokiej jakości urządzenia wielofunkcyjne. Dodatkowo pani dyrektor z własnego budżetu szkoły
zakupiła jednoosobowe stoliki i krzesełka. Jest pięknie i funkcjonalnie,
a dzięki przekazanym sprzętom uczniowie rozpoczęli naukę informatyki
w nowoczesnej pracowni.

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

5

GMINA WSPIERA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

autor: Referat Promocji

GMINA POMOŻE ODNOWIĆ NAGROBEK BOHATERÓW W DUCZYMINIE
31️ sierpnia burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z Mateuszem Piórkowskim - prezesem stowarzyszenia ”Duczymin – Razem możemy więcej” umowę na mocy, której przekaże kwotę 5 tys. zł na
dofinansowanie zadania "Razem odbudujemy nagrobek Bohaterów".
Zadanie będzie 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
dziś jest 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 są praktycznie starte, co uniemożliwia poprawny odczyt napisu.
Podjęte zostaną kroki do całkowitej przebudowy
pomnika poprzez:
a) wymianę obudowy z lastriko na kamień granitowy
b) zabezpieczenie fundamentu przez krawężniki betonowe, co zapobiegnie rozsuwaniu się kamieni
c) wykonanie nowego obramowania
d) 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 tu bohaterach z Września 1939 roku.

GMINA WSPIERA DZIAŁANIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CHORZEL
31️ sierpnia burmistrz Beata Szczepankowska
podpisała z Michałem Wiśnickim - prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Chorzel oraz Robertem
Dańkowskim - wiceprezesem umowę na mocy,
której przekaże wnioskowaną kwotę 3 80️0️ zł na
dofinansowanie zadania „Od przeszłości do przyszłości. Fotograficzna wędrówka po najnowszej
historii Chorzel”.
Zadanie będzie polegało na zebraniu zestawu zdjęć
prezentujących historię miasta z XX wieku (przed
i powojenną), podanie ich odpowiedniej obróbce
i zaprezentowanie społeczności lokalnej w atrakcyjnej formie cyfrowej i możliwej do przeczytania „na
żywo”. Część z fotografii będzie bowiem zaprezentowana w samym mieście – na tablicach informacyjnych, które zostaną powieszone w wybranych punktach.
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GMINA

WSPIERA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Zdanie będzie składało się z dwóch elementów:
✅ Wyszukanie, poddanie obróbce cyfrowej i ekspozycja archiwalnych zdjęć Chorzel związanych z istniejącymi
punktami usługowymi lub przedsiębiorstwami do dzisiaj prosperującymi na terenie miasta. Zdjęcie wzbogacone
o odpowiednie opisy będą promować najważniejsze fragmenty miasta w okresie XX – lecia międzywojennego
oraz
okresu
po
1945
roku.
✅ Dokonanie kolażu prezentującego dawny
i obecny stan różnych zakątków miasta. Kolaż
ten zostanie następnie zaprezentowany w formie
cyfrowego zestawu plików oraz zestawu
pocztówek, które wyda TPCh.
Szybko zmieniające się fragmenty miasta
i zanikanie tradycyjnej architektury powoduje,
że młodym pokoleniom ucieka obraz miasta taki,
jaki był 80, 60 czy 40 lat temu. Połączenie
dawnych fotografii z nowoczesną techniką
graficzną może stanowić ciekawy sposób
przypomnienia o wydarzeniach sprzed lat, a jednocześnie ożywić zainteresowanie najmłodszych mieszkańców
miasta historii Chorzel sprzed kilku dekad.

GMINA DOFINANSUJE RÓWNIEŻ RENOWACJĘ TABLIC HISTORYCZNYCH
W CHORZELACH
Tego samego dnia, tj. 31️ sierpnia burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z Michałem Wiśnickim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chorzel oraz Robertem Dańkowskim - wiceprezesem umowę na mocy,
której przekaże wnioskowaną kwotę 1️ 20️0️ zł na dofinansowanie zadania „Renowacja tablic historycznych
rozmieszczonych po mieście Chorzele”.
Zadanie będzie polegało na dokonaniu gruntownej renowacji zestawu tablic informacyjnych rozstawionych po
mieście Chorzele, tworzących trzy ścieżki turystyczno – historyczne. Ścieżki te zostały utworzone w 2008 roku;
od tego czasu zdecydowana większość tablic uległa zniszczeniu, przede wszystkim na skutek działań warunków
atmosferycznych. Aby przywrócić ich pierwotny wygląd,
niezbędna jest gruntowna modernizacja. Aby zaś uzyskać
nowy efekt, potrzebne będzie przeprojektowanie wyglądu
wszystkich tablic z odpowiednio nowoczesną wizualizacją.
Pozwoli to na uzupełnienie informacji zawartych na
tablicach o nowe fakty, które udało się ustalić od 2008 roku.
Zadanie będzie realizowane w określonych fazach:
✅ Zaprojektowanie nowych tablic (w większym
i mniejszym formacie), uwzględniających najnowszy stan
wiedzy historycznej,
✅ Wydrukowanie ich w zakładzie poligraficznym,
✅ Usunięcie dotychczasowych tablic i powieszenie
nowych. Tablice będą prowadziły gości po mieście zgodnie
z opisami tras znajdujących się na mapkach turystycznych miasta i gminy wydanych kilka lat temu przez TPCh.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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100-LECIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ W GMINIE CHORZELE
autor: Referat Promocji

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA I POŚWIĘCENIA TABLICY "MIEJSCE PAMIĘCI
BITWY WARSZAWSKIEJ 1️920️ ROKU" ORAZ WRĘCZENIE MIASTU CHORZELE
ORAZ WSZYSTKIM SOŁECTWOM SYMBOLICZNYCH TABLIC PAMIĘCI
Sto lat temu, na terenie naszej gminy rozegrały się dramatyczne boje, które na zawsze zapisały się na kartach historii.
W tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie, w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej i bitwy chorzelskiej, stoczonej przez oddziały Brygady Syberyjskiej – w sierpniu 1920 roku - burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zaprosiła
wszystkich mieszkańców na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy „Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej
1920 roku”, którą dla społeczności Miasta i Gminy Chorzele przekazał prezydent RP Andrzej Duda.
Uroczystość odbyła się w dniu 22 sierpnia na placu przed Urzędem Miasta
i Gminy w Chorzelach. Obchody rozpoczęły się wciągnięciem na maszty
flagi państwowej oraz flagi Miasta i Gminy Chorzele. Następnie Beata
Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wygłosiła piękne,
patriotyczne przemówienie. Kolejnym emocjonującym i wzruszającym
momentem było odczytanie Apelu Pamięci i salwa honorowa w wykonaniu
kompanii honorowej 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.
Kluczowym elementem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy
„Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Było to swoistym
uhonorowaniem bohaterskich czynów z 1920 roku, upamiętniającej krwawe
walki i zasługi nieustraszonych żołnierzy Brygady Syberyjskiej oraz wszystkich rodaków, którzy walczyli wówczas o wolność i suwerenność Chorzel
i Gminy Chorzele oraz całej naszej Ojczyzny. Poświęcenia tablicy dokonał
Ksiądz Dziekan Stanisław Dziękiewicz.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez burmistrz Beatę Szczepankowską wszystkim sołectwom
z terenu naszej Gminy symbolicznych 42 Tablic Pamięci, aby w ten sposób podkreślić i przekazać przyszłym
pokoleniom naszą pamięć o bohaterskich czynach żołnierzy, którzy zginęli za naszą wolność w bitwie polsko –
bolszewickiej oraz mieszkańców, którzy przeżywali ogromne dramaty i ludzkie tragedie.
Następnie delegacje złożyły hołd bohaterskim żołnierzom Brygady Syberyjskiej. Po czym głos zabrał Michał
Wiśnicki Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach. Ostatnim punktem uroczystości był piękny koncert naszej
wspaniałej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chorzelach pod batutą kapelmistrza Tomasza Wesołowskiego.
Ponadto, nasi mieszkańcy mogli zobaczyć wystawę sprzętu wojskowego przygotowaną przez 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu, wystawę historyczną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzelach, a także otrzymać
gadżety Gminne i specjalne wydanie
Miesięcznika "Nasza Gmina Chorzele"
– z okazji 100. rocznicy wojny polsko bolszewickiej.
Dzień później, w niedzielę - na cmentarzu parafialnym w Chorzelach odbyły
się uroczystości przygotowane przez
Towarzystwo Przyjaciół Chorzel, które
wspólnie z urzędowymi, sobotnimi –
stanowią harmonijny dowód pamięci
o naszej historii i jej bohaterach zarówno władz samorządowych, jak też
wszystkich mieszkańców.
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PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w tym wyjątkowym czasie, kiedy to
obchodzimy setną rocznicę wojny polsko –
bolszewickiej oraz bitwy chorzelskiej.
Państwa obecność, jest świadectwem pamięci ofiar tamtych dni. Jestem dumna, że
wspólnie pragniemy uhonorować bohaterskie
czyny z 1920 roku, poprzez odsłonięcie
i poświęcenie przekazanej na moje ręce
przez prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę tablicy „Miejsca Pamięci Bitwy Warszawskiej”, upamiętniającej krwawe walki i zasługi nieustraszonych żołnierzy Brygady Syberyjskiej oraz wszystkich rodaków, którzy
walczyli wówczas o wolność i suwerenność
Chorzel i Gminy Chorzele oraz całej naszej
Ojczyzny.
Dzisiejszy dzień idealnie wpisuje się
w piękną myśl zawartą w słowach Świętego Jana Pawła II: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć
się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”. To właśnie ta głęboko zakorzeniona świadomość i szczery patriotyzm sprawił, że znajdujemy się dzisiaj, w tym miejscu.

Sto lat temu, na terenie naszej gminy rozegrały się dramatyczne boje, które na zawsze zapisały się na kartach historii.
Wielkie znaczenie w nasileniu walk miał przygraniczny charakter gminy Chorzele na starym szlaku z Warszawy do
Prus Wschodnich i Inflantów. Spowodowało to, że mieszkańcy tutejszych ziem, nie mogli uniknąć przemarszu wojsk
w różne strony. Najbardziej krwawy i drastyczny okazał się sierpień 1920 roku.
Dla przypomnienia i uczczenia wydarzeń tamtych dni, warto przybliżyć ich przebieg.
Gdy 21 sierpnia 1920 roku oswobodzono Przasnysz, oddziały ze składu Brygady Syberyjskiej powędrowały na
północ, w kierunku Chorzel. Chodziło bowiem o jak najszybsze dotarcie do granicy z Prusami Wschodnimi, przebiegającej na północ od Chorzel, aby odciąć armiom sowieckim kontakt z resztą sił. Przemarsze trwały całą noc.
22 sierpnia, sto lat temu, rankiem - oddziały Brygady Syberyjskiej zdobyły miasto, pokonując bataliony sowieckich
strzelców. Po zwycięstwie, polskie oddziały dostały zadanie zabezpieczenia Chorzel. Sprawę utrudniał fakt, iż cała
linia obsadzona przez brygadę była przesiąknięta mniejszymi lub większymi zwartymi formacjami sowieckimi, które
polscy żołnierze starali się sukcesywnie rozbijać. Wiązało się to niestety z utrzymaniem zbyt rozległych pozycji
oddziałów Brygady Syberyjskiej.
Nastał 23 sierpnia – najkrwawszy, najsmutniejszy i najbardziej tragiczny dzień tamtego okresu w naszej gminie.
Wojska sowieckie natrafiwszy na opór pozostałych oddziałów Brygady Syberyjskiej skoncentrowały się do
uderzenia. Punktem ciężkości walk stał się lasek na zachód od Chorzel. Mimo zaciętego oporu jaki stawiali polscy
żołnierze, nie zdołali oni utrzymać swojej pozycji.
23 sierpnia był dniem szczególnej brutalności bolszewickich sołdatów, których rozwścieczył fakt, że tak zaciekły
opór stawia im jedynie garstka Polaków. Czerwonoarmiści wykazali się wówczas okrutnym bestialstwem – wyłupywano oczy znalezionym w lasku rannym i poległym żołnierzom polskim i w barbarzyński sposób masakrowano
trupy. Chorzele padły również ofiarą wzmożonej akcji rabunkowej. Rosjanie niszczyli i kradli wszystko co napotkali
na swojej drodze. Tutejszą społeczność potraktowali w sposób zwyrodniały i zbrodniczy. Wiele dziewcząt i kobiet
padło ofiarami gwałtów.
Bolszewicy zdobyli miasto. Jednak nie na długo. Tragiczne wieści o próbach stawiania oporu przez oddziały Brygady
Syberyjskiej pod Chorzelami, dotarły do sił stacjonujących w Przasnyszu, które od razu zostały wysłane na pomoc.
Stoczono zacięte boje, dzięki którym ostatecznie udało się doprowadzić do wycofania się rozbitych jednostek
bolszewickich. Liczne polskie siły wsparcia dotarły pod nasze miasto 24 sierpnia, wtedy było już jednak
zdecydowanie za późno.
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Śmierć w bohaterskich walkach na terenie Gminy Chorzele poniosło 73 polskich żołnierzy. Ich nazwiska zapisane są w naszej historii złotymi zgłoskami. Do dziś, miejsca pochówku ofiar bestialskiego mordu otoczone są
należytym szacunkiem i czcią, aby zachować pamięć o pomordowanych dla przyszłych pokoleń. Przytaczając
słowa wielkiego Polaka, Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie
jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.
Szanowni Państwo,
Dzisiaj z dumą możemy mówić o wkładzie lokalnych bohaterów w budowę wolnej Polski, w budowę naszej Małej Ojczyzny. Ta nasza polska, chorzelska ziemia odczuła terror, strach, ból i śmierć. A my, jej mieszkańcy, każdego dnia powinniśmy mieć świadomość jak wiele trzeba poświęcić, aby móc być w pełni wolnym człowiekiem.

Maria Konopnicka w wierszu „Ojczyzna” pisała:
Ojczyzna moja - to te ciche pola,
Które od wieków zdeptała niewola,
To te kurhany, te smętne mogiły Co jej swobody obrońców przykryły.
W dzisiejsze, sierpniowe popołudnie, jesteśmy tu, aby oddać hołd
bohaterskim żołnierzom Brygady Syberyjskiej oraz wszystkim
rodakom, którzy walczyli o wolność i suwerenność Chorzel i Gminy Chorzele oraz całej naszej Ojczyzny.
Oddając im cześć i chwałę, już za chwilę odsłonimy i poświęcimy Tablicę "Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920" dla społeczności Miasta i Gminy Chorzele oraz przekażemy 42 Tablice Pamięci wszystkim
sołectwom na terenie naszej gminy, aby w ten sposób wznieść swoisty pomnik i materialny dowód naszej pamięci o bohaterskich czynach żołnierzy, którzy zginęli za naszą wolność w bitwie polsko – bolszewickiej oraz
mieszkańców, którzy przeżywali ogromne dramaty i ludzkie tragedie na terenie wszystkich sołectw.
Niech tablica, którą dziś przekazujemy mieszkańcom Miasta i Gminy Chorzele i dedykujemy bohaterskim
żołnierzom Brygady Syberyjskiej oraz wszystkim Rodakom, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, będzie
jednym z Symboli Pamięci i wyjątkowym miejscem, które zawsze nam i przyszłym pokoleniom będzie
przypominała o tragicznych doświadczeniach naszej Małej
Ojczyzny i całego Kraju.
Z tego miejsca, jako Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, pragnę
zapewnić, że zawsze będziemy pamiętać ich bezcenną ofiarę,
bezgraniczny patriotyzm, męstwo i hart ducha i tę pamięć będziemy
przekazywać potomnym.
Jak mawiał święty Jana Paweł II – „Pamięć o przeszłości oznacza
zaangażowanie w przyszłość”.
Historia jest nauczycielką życia i niezastąpionym źródłem pamięci
o tym, co było. Musimy czerpać z niej wiedzę, uczyć się postaw,
które nie zrujnują tego, o co walczyli nasi przodkowie. Musimy
pamiętać, że tej walce o lepsze jutro podołamy jedynie wtedy, gdy
będziemy zjednoczeni.
Mamy prawo do różnych poglądów politycznych, do różnych wyznań religijnych, opinii czy przekonań. Jest
jednak coś, co musi być ponad tymi sporami – dobro Ojczyzny i szacunek do drugiego człowieka. Nie można dla
własnych, egoistycznych pobudek zaprzepaścić dorobku i szansy, jaką otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń.

10

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

100-LECIE WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ W GMINIE CHORZELE
Naszym obowiązkiem wobec Ojczyzny i wszystkich obywateli jest budowanie mostów porozumienia. Wspólne dbanie o ogólnonarodowy patriotyzm
oraz zgodne i harmonijne tworzenie naszej Małej
Ojczyzny. W ten sposób oddamy najwyższe honory
bohaterom niepodległej Polski, którzy ramię
w ramię, do ostatek sił, ostatniej kuli i kropli krwi,
bronili ziemi, na której dzisiaj przyszło nam żyć.
Czerpiąc przykład z najpiękniejszych wzorców
naszych przodków i mając świadomość ciążącej na
nas
odpowiedzialności
przed
następnymi
pokoleniami, musimy uczciwie budować fundamenty naszego społeczeństwa.
Musimy dbać o doczesność, aby była wolna od nienawiści, kłamstw, niesprawiedliwości i przemocy. Jedynie
wówczas możemy mieć nadzieję, że spełniamy wolę i oczekiwania poległych bohaterów.
Bowiem jak pisał Cyprian Kamil Norwid: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
Dzisiaj, w setną rocznicę bitwy polsko – bolszewickiej oraz bitwy chorzelskiej, moje serce przepełnia duma
i radość, że potrafimy wspólnie, godnie i z wielkimi honorami oddać hołd ofiarom tamtych dni. Państwa obecność w tym wyjątkowym dniu dowodzi, jak ważna dla naszej wspólnoty jest pamięć o wielkiej chwale i odwadze
bohaterów walki o wolną Polskę.
Jestem przekonana, że symbolika Tablic Pamięci, które Państwo otrzymacie dla lokalnych społeczności naszych
sołectw - przyczyni się również do kształtowania postaw patriotycznych u naszej wspaniałej młodzieży.
Bo przecież to oni będą kreować dalszą przyszłość naszego kraju. Poprzez umiłowanie ziemi rodzinnej,
poszanowanie przeszłości historycznej oraz tworzenie silnej, solidarnej społeczności lokalnej budujemy nasze
człowieczeństwo i własną tożsamość.
Pamiętając o setnej rocznicy wojny polsko - bolszewickiej, o wielkich bohaterach tamtych dni, życzmy sobie
nawzajem, by wspomnienia tych wydarzeń budowały zgodę między nami, by przypominały nam, że największe
cele osiągaliśmy tylko wówczas, gdy jednoczyła nas wspólna idea.
Oddajmy hołd żołnierzom Brygady Syberyjskiej.
Cześć i chwała Bohaterom!
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CO NOWEGO W NASZEJ GMINIE?

BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA WRĘCZYŁA AKTY NADANIA STOPNIA
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
24 sierpnia troje nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chorzele złożyło uroczyste ślubowanie
i odebrało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Akty nadania stopnia awansu wręczyła burmistrz
Beata Szczepankowska.
Akt nadania stopnia awansu otrzymały:
•
Ewa Bobińska (nauczyciel języka angielskiego w PSP nr. 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach),
•
Justyna Klonowska (nauczyciel pedagog w PSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach)
•
Małgorzata Marta Parciak (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć świetlicowych w PSP nr 2 im.
Papieża Jana Pawła II w Chorzelach).
Serdecznie gratulujemy naszym nauczycielom awansu i życzymy dalszych sukcesów.

ZMIANA SOŁTYSA W SOŁECTWIE ZDZIWÓJ STARY
30 lipca burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła Pani Marzannie
Mrozińskiej zaświadczenie o wyborze na sołtysa Sołectwa Zdziwój Stary
na okres kadencji 2020-2024. Burmistrz serdecznie pogratulowała nowo
wybranej sołtys oraz życzyła owocnej współpracy na rzecz lokalnej
społeczności.
GMINNY KOORDYNATOR SPORTU WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ
10 września, zastępca burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Katarzyna Brzezicka podpisała umowę, na mocy której
gminnym koordynatorem sportu w bieżącym roku szkolnym ponownie została Pani Iwona Rogowska.
Podpisana umowa zwiastuje bardzo dobrą wiadomość - organizacja imprez sportowych oraz międzyszkolnych
zawodów na terenie gminy, w tym zawodów w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
zostaje wznowiona.
Oczywiście działania będą realizowane zgodnie z wytycznymi
i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa dotyczących zagrożeń
związanych z COVID-19.
Cieszymy się z powrotu rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy
i kształtowania talentów sportowych wśród naszych wspaniałych
uczniów. Pani Iwonie gratulujemy i życzymy dalszej, owocnej
współpracy z młodymi sportowcami.
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GMINA CHORZELE ZREALIZOWAŁA PROJEKT PN. „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY CHORZELE” ORAZ POZYSKAŁA
KOLEJNE LAPTOPY DLA SZKÓŁ!
31 lipca, burmistrz Beata Szczepankowska przekazała 24 nowoczesne laptopy oraz wręczyła certyfikaty mieszkańcom Gminy Chorzele, którzy wzięli udział w unijnym programie podnoszenia kompetencji cyfrowych. Gmina
Chorzele osiągnęła wszystkie zakładane wskaźniki produktu, tj. w szkoleniach wzięła udział zakładana liczba
mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami. Zgodnie z założeniem w ramach projektu
zakupiono 24 laptopy, które doposażą pracownie komputerowe dwóch szkół - PSP w Pościeniu Wsi oraz PSP
w Krzynowłodze Wielkiej. Każda z placówek otrzymała 12 nowoczesnych komputerów, które zapewnią naszym
dzieciom edukację na wysokim poziomie.
W ramach programu odbyły się bezpłatne szkolenia dla 264 mieszkańców Gminy Chorzele w następujących
modułach szkoleniowych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam
w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Szkolenia prowadzone były przez pięciu instruktorów z Gminy Chorzele, ukończyło je w sumie 259 osób.
Całkowita wartość projektu – 147.840,00 zł
Okres realizacji 01.07.2019r. – 31.07.2020 r.
Burmistrz podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację programu. Najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności
skierowała do mieszkańców gminy, bez których sukces, który udało się osiągnąć nie byłby możliwy. – Cieszę się, że
program mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy zyskał tylu zwolenników.
To dzięki Państwa chęci dalszej edukacji, udało się zrealizować wszystkie cele programu, a co za tym idzie pozyskanie kolejnych sprzętów komputerowych dla naszych szkół. Byliście Państwo sercem oraz motorem napędowym tego
programu. Po raz kolejny udowodniliśmy, że wspólnymi siłami możemy zyskać naprawdę wiele – mówiła Beata
Szczepankowska.
Słowa uznania zostały skierowane również w stronę burmistrz Beaty Szczepankowskiej. Mieszkańcy dziękowali
za możliwość bezpłatnych szkoleń, za okazaną pomoc oraz wsparcie. Grażyna Tymińska oraz Henryka Tomaszewska
- dyrektorzy szkół, które otrzymały kolejne doposażenie pracowni komputerowych, skierowały w stronę burmistrz
specjalne podziękowania za nieustanną troskę o zapewnianie jak najlepszych warunków kształcenia dzieci na terenie
gminy.
Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chorzele” jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe
Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1.Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji
projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”.
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WIEŚCI GMINNE

KONKURS „JAK WIDZĄ DZIECI SEGREGACJĘ ŚMIECI?” ROZSTRZYGNIĘTY!
Konkurs „Jak widzą dzieci segregację śmieci?” został zorganizowany przez Beatę Szczepankowską –
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną
w formacie A3. Na konkurs wpłynęło 1️3 wspaniałych prac. Wykonane plakaty zachęcają do prawidłowej
segregacji odpadów, w tym takich które można przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Jesteśmy zbudowani Waszym odzewem, zaangażowaniem
i wkładem pracy. Wszystkie Wasze prace są wspaniałe
i niepowtarzalne. W związku z tym Komisja Konkursowa
postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników, dla których
przygotowane są fantastyczne nagrody rzeczowe, m.in.
słuchawki bezprzewodowe, głośniki, powerbanki, smartwatche, gry planszowe i gadżety gminne.
Nagrody są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji
projektu "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w miejscowości Chorzele"

Wyniki:
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I miejsce

II miejsce

III miejsce

Olaf Orzoł
Anna Jurczak
Wiktoria Szlaga
Mateusz Chmielewski
Amelia Garbarczyk

Kacper Orzoł
Miłosz Chmielewski
Zofia Szlaga
Patrycja Karaszewska

Zuzanna Orzoł
Jakub Nidzgorski
Marcel Tyjewski
Krzysztof Roman
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SOŁECTWO KRUKOWO WŁĄCZYŁO SIĘ DO AKCJI
ZBIERANIA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
Dziękujemy Pani sołtys Irenie Górniak, Pani Halinie Parciak oraz Pani Małgorzacie Wildze, które
dostarczyły kolejną dużą partię nakrętek na rehabilitację oraz sprzęt rehabilitacyjny dla Łukasza.
Oczywiście to nie koniec naszych działań, nakrętki zbieramy nada.
Serdeczne podziękowania należą wszystkim mieszkańcom Krukowa, którzy włączyli się do naszej akcji
w ramach programu „ W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy Eko”. Brawo!

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŚCIENIU WSI
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to nasze priorytety. 11 września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Pościeniu Wsi spotkaliśmy się z Panem M. Tańskim — Dzielnicowym Komisariatu w Chorzelach.
Rozmawialiśmy o istotnych kwestiach codziennej rzeczywistości.

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

15

ROLNIKU, WYPEŁNIJ OBOWIĄZEK I WEŹ UDZIAŁ W SPISIE!
PO ZAKOŃCZENIU ŻNIW ROLNICY Z CAŁEJ POLSKI BĘDĄ MIELI JESZCZE JEDEN BARDZO WAŻNY
OBOWIĄZEK DO WYPEŁNIENIA. CHODZI O POWSZECHNY SPIS ROLNY, KTÓRY POTRWA OD 1️ WRZEŚNIA DO
30️ LISTOPADA BR. NIE TRZEBA CZEKAĆ NA WIZYTĘ RACHMISTRZA – WARTO SPISAĆ SIĘ SAMEMU PRZEZ
INTERNET LUB UMÓWIĆ SIĘ NA SPIS TELEFONICZNY.
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.


ORGANIZACJA SPISU W NASZEJ GMINIE

Spis rolny rozpoczął się 1 września, ale intensywne prace przygotowawcze trwały już od dłuższego czasu. Oprócz GUS
i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy włączył się samorząd
lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za wcześniejsze
przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu
w naszej gminie.
Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego było przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych.
Kandydaci do pracy w naszej gminie obowiązkowo odbyli odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które
zdały egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.


DLACZEGO TRZEBA I WARTO SIĘ SPISAĆ?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą
wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich
strukturę.
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące
wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego
rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.
Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez
naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym.
Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym
otoczeniu.
Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE,
Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa
członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu
wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.


JAKIE BĘDĄ PYTANIA?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej,
rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków
gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz
pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania
formularza.
Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik
ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał
odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.
W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99
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ROLNIKU, WYPEŁNIJ OBOWIĄZEK I WEŹ UDZIAŁ W SPISIE!


SPIS ROLNY TO NIE KONTROLA MAJĄTKU ROLNIKÓW

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Chociaż wydaje się, że to dużo, należy pamiętać, że nie wszystkie
pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają m.in. o położenie
i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta
gospodarskie.
Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o ich majątek. Formularz spisowy zawiera pytania
o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości.
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. Zbierane są tylko informacje o wkładzie pracy
w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej
działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje się pytanie,
czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź to „tak” lub „nie”.


ZACHOWAJ LIST OD PREZESA GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzymał jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list
podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na
nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego
pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.


NAJLEPIEJ PRZEZ INTERNET – W DOMU LUB W NASZYM URZĘDZIE

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to
metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad bezpośrednią
rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.
Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem
do Internetu, przygotowany został na czas spisu Gminny Punkt
Spisowy, w którym można się spisać samodzielnie.
Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce
wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla
rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli
obowiązkowej metody spisowej.

Punkt Spisowy został zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Chorzelach i jest dostępny w godzinach pracy urzędu.
Przed skorzystaniem z Punktu prosimy o kontakt telefoniczny
z Panią Anetą Bacławską, która udzieli szczegółowych informacji
oraz uzgodni z Państwem konkretny termin spotkania w celu
samospisu internetowego.
Gminny Punkt Spisowy – tel.: 29 751️ 65 35
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać
się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać
się przez telefon.


RACHMISTRZE W TERENIE

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet
lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego.
Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli
odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.
Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie
wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.
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ROLNIKU, WYPEŁNIJ OBOWIĄZEK I WEŹ UDZIAŁ W SPISIE!


DANE BĘDĄ BEZPIECZNE

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania,
nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek
zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.


SPIS ROLNY WAŻNY DLA NAS WSZYSTKICH

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego.
Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej
mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie.
Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach
społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej
społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności
i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.


CO WIEMY O MAZOWIECKIM ROLNICTWIE Z POPRZEDNIEGO SPISU?

Spisy rolne odbywają się co 10 lat. Dzięki nim możemy śledzić ewolucję mazowieckiego rolnictwa i poznać dokładnie jego
specyfikę. Znając wyniki poprzedniego spisu i porównując je z informacjami zebranymi w tym roku dowiemy się, czy trwały
jest trend zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. Będziemy mogli
sprawdzić też, czy utrzymuje się wzrost liczby osób kierujących gospodarstwem rolnym posiadających wyższe wykształcenie
rolnicze.
Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 liczba gospodarstw rolnych wynosiła na Mazowszu 277,5 tys. i stanowiła
12,2% ogólnej liczby gospodarstw w kraju. Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano w powiatach: radomskim, grójeckim,
siedleckim i garwolińskim. W porównaniu z wynikami spisu z 2002 r. liczba gospodarstw zmniejszyła się o 92 tys. (blisko
o 25%). Największy spadek odnotowano w grupie obszarowej do 1 ha użytków rolnych włącznie, wzrosła natomiast liczba
gospodarstw największych, o powierzchni 50 ha. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo
w 2010 r. wyniosła 7,27 ha i w porównaniu z 2002 r. wzrosła o 1,18 ha.
Wg danych spisowych z 2010 r. wzrosła wtedy znacząco liczba osób kierujących z wyższym wykształceniem rolniczym,
chociaż ich udział w ogólnej liczbie kierujących pozostawał jednak niewielki i wynosił 2,2% (w 2002 r. – 1,1%).


PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 20️20️

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r.
Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym
Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/
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GMINNE NOWOŚCI
LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!
Reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach wystartowała w eliminacjach
rejonowych Czwartków Lekkoatletycznych w Pułtusku. Nasi najmłodsi lekkoatleci spisali się rewelacyjnie
bijąc wiele rekordów życiowych, osiągając wartościowe wyniki.
Wyniki:


Rocznik 20️0️7 r:
• Tłoczkowska Natalia – 300m – 53,40 s.

• Szlaga Kacper – p. pal. - 38 m.


Rocznik 20️0️8 r.
• Sendrowska Laura – 600 m – 2,14,40 s
• Czajkowski Konrad – skok w dal 4,20 m
• Kowalski Adam – 60 m – 8,91 s



Rocznik 20️0️9 r.
• Antosiak Roksana – 600 m – 2,10,40 s



Rocznik 20️1️0️ r.
• Asztemborska Julia - 60 m – 12,40 , 300m – 66,60 s
• Antosiak Nikola – skok w dal – 3,10 m, 300 m - 60,10 s
• Lubowiedzka Nadia – 60 m -11,70, 300 m – 65,30 s

• Tłoczkowska Marta – skok w wzwyż – 105 cm, 300 m – 60,30 s
• Grabowska Maja – 60 m – 10,60, 600 m – 2,14,40 s
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

ZAJĘCIA PLASTYCZNE W OŚRODKU UPOWSZECHNIANIA KULTURY W CHORZELACH
Cieszymy się, że po tak długiej przerwie wznowiliśmy swoje działania. Wszystkie chętne dzieci zapraszamy do
zapisów w Ośrodku Upowszechniania Kultury lub telefonicznie.
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