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Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska
Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze naszego miesięcznika 9 marca nastąpiło otwarcie ofert na budowę
przyłącza wodociągowego do Dąbrówki Ostrowskiej. W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ASG INWESTYCJE S.C. A. Romejko,
G. Dzięgielewski. Zakres robót obejmuje m.in.: obsługę geodezyjną (roboty pomiarowe - wytyczenie trasy
przyłącza wodociągowego i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej), roboty ziemne, roboty demontażowe
i montażowe. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z: doprowadzenia terenu
do stanu jak przed rozpoczęciem prac, opracowania, uzgodnienia oraz wprowadzenia projektu czasowej
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wykonania badań szczelności przyłącza wodociągowego, wykonania
badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego wykonania robót.

Naprawa dróg gminnych
W dniu 13 kwietnia br. odbyło się otwarcie ofert na transportowanie pospółki żwirowej na naprawę dróg
gminnych żwirowych i gruntowych na terenie gminy Chorzele oraz profilowanie i wyrównanie nawierzchni
dróg za pomocą równiarki samojezdnej. Na w/w zadanie wpłynęła jedna oferta. Wykonawca wycenił dostawę
żwiru na 43,05 zł za m3.W miejscowościach Raszujka, Rycice, Dąbrowa, Rembielin i Czarzaste Małe już zostały zasypane żwirem ubytki w drogach bitumicznych, powstałych w okresie zimowym.
Dobra wiadomość
Burmistrz Beata Szczepankowska z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca w oddziałach przedszkolnych
w Chorzelach na rok szkolny 2018/2019 oraz w celu zwiększenia szans edukacyjnych dzieci, postanowiła
przedłużyć funkcjonowanie w miejscowości Łaz oddziału zamiejscowego Przedszkola Samorządowego
w Chorzelach na zasadach, według których obecnie funkcjonuje. Oddział zamiejscowy przedszkola będzie
funkcjonował w roku szkolnym 2018/2019 tj. od 01.09.2018r. do 31.08.2019r. zgodnie z organizacją określoną
w Statucie Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

Co nowego w gospodarce komunalnej
Zostały sporządzone wnioski taryfowe na dostawę wody i odprowadzenie ścieków, które zostały przekazane do
Państwowego Gospodarowania Wodnego „Wody Polskie” w celu zatwierdzenia na okres najbliższych 3 lat.
Została również usunięta awaria wodociągu na ul. Stara Targowica. Została, także dokonana wycinka
zakrzewień przy drogach gminnych w miejscowościach Poścień Wieś, Zaręby, Dąbrowa i Nowa Wieś
Zarębska. Odbyło się także sprzątanie parkingu i placu zabaw w Zarębach oraz pozimowe sprzątanie piasku
z ulic w Chorzelach.
Pomoc społeczna
Od 01.04.2016 r do 20.03.2018 r. wpłynęło 1999 wniosków o świadczenie wychowawcze (w tym 916
wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018) oraz wydano 1995 decyzji w sprawie przyznania świadczenia
wychowawczego (w tym 913 na nowy okres świadczeniowy 2017/2018). W wyżej wymienionym okresie na
wypłatę świadczeń wychowawczych z budżetu gminy wydano 17.535.483,10 zł.

Lokalny Animator Sportu 2018
Został złożony wniosek do Fundacji Orły Sportu dla projektu Lokalny Animator Sportu 2018. Projekt ma na
celu dofinansowanie z funduszy ministerstwa sportu pracy animatorów na boiskach orlik. Wniosek znalazł się
wśród zwycięzców i został zakwalifikowany do programu Lokalny Animator Sportu na rok 2018.
Mamy dofinansowanie !!!
W ramach programu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 19 marca do
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wysłano uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy dla
projektów budowy placu zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś, natomiast 23 marca
został uzupełniony wniosek dotyczący przyznania pomocy na remont świetlicy wiejskiej w Rembielinie.
Z wielką radością informujemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie na obydwa projekty. 19 kwietnia w Urzędzie
Marszałkowskim burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę o przyznanie pomocy na w/w zadania.
Na budowę placu zabaw w Krzynowłodze Wielkiej i Nowej Wsi otrzymaliśmy pomoc finansową w kwocie
91 453,00 zł, a na remont świetlicy wiejskiej w Rembielinie 98 001,00 zł.
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Misterium Męki Pańskiej w Chorzelach
W niedzielę Palmową mieszkańcy Chorzel i okolic, licznie uczestniczyli w Misterium Męki Pańskiej.
Inscenizacja odbyła się na auli Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach. Misterium
przygotowała Grupa Teatralna działająca przy Miejsko – Gminnej Bibliotece z filią w Krukowie. Sztuka ta
wprowadziła nas w tajemnicę męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i pozwoliła na wspólne duchowe
przygotowanie się do Świąt Wielkanocnych. Aktorzy swoim występem zachwycili i wzruszyli zgromadzonych
mieszkańców. Widzowie byli pod wrażeniem profesjonalizmu oraz wspaniałej gry aktorskiej jakim wykazała
się grupa z Krukowa. Na uwagę zasługuję wspaniała charakteryzacja, stroje, muzyka, a także rekwizyty.

Burmistrz Beata Szczepankowska doceniła aktorów składając na ich ręce kwiaty i podziękowania. „Swoim
występem wnieśliście Państwo do gminy Chorzele wiele wzruszeń i refleksji nad Tajemnicą śmierci
i Zmartwychwstania Pańskiego. Wasza społeczność, jednocząca się w tak wartościowym przedsięwzięciu jest
przykładem dla innych, jak należy przekuwać zgodę i umiejętność współpracy we wspólne dobro” –
zaznaczyła Beata Szczepankowska.

Grupa Teatralna powstała w 2017 roku przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Filii Bibliotecznej w Krukowie, którą prowadzi Jadwiga Kulasik—starszy bibliotekarz. Do grupy należy ponad 40 osób w różnym wieku począwszy od młodzieży, aż po dorosłych. Za reżyserię, scenariusz i narrację przedstawienia odpowiada
Krzysztof Kulasik. W inscenizacji wystąpili: Nikodem Bojarski, Klarysa Bojarska, Maciej Bojarski, Barbara
Bojarska, Łukasz Kacprzyk, Ryszard Kawka, Marek Samsel, Grzegorz Samsel, Andrzej Samsel, Krzysztof
Nowicki, Jan Piórkowski, Mirosław Kraska, Andrzej Zapadka, Dominik Kulasik, Kazimierz Kulasik, Mateusz
Duda, Stanisław Skwiot, Zdzisław Dudziński, Bożena Merchel, Wiktoria Zapadka, Jadwiga Kulasik, Halina
Duda, Ewa Piórkowska, Teresa Wilga, Paulina Kulasik, Mariusz Topa, Krzysztof Kulasik, Kamil Jaworski,
Andrzej Zyra, Amelia Wilga, Sandra Wilga, Róża Szlachetka, Danuta Skwiot, Oliwia Szlachetka, Laura Szlachetka, Irena Górniak, Bożena Dębska, Dorota Płoska, Anna Płoska. Za charakteryzację odpowiadała Julia
Szlachetka natomiast za nagłośnienie i podkład muzyczny przygotował Ryszard Duda. Podziękowania z rąk
burmistrz otrzymała także Jolanta Drejka, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki w Chorzelach.
Gmina Chorzele stawia na rekreację

Władze samorządowe 10 kwietnia
złożyły wniosek o przyznanie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia
Infrastruktury
Sportowej
MAZOWSZE
2018”
na
zakup
rowerowego placu zabaw – pumptracka
oraz zestawu do street workoutu.
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Rusza zapowiadana przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Zarząd Dróg na rok 2018 nowa
ofensywa drogowa obejmująca ponad 200 km dróg we wszystkich miastach i gminach powiatu.
Część z dróg zostanie przebudowana, niektóre przejdą kompleksowy remont, inne zaś zostaną
wykonane od nowa.

Ponad 50 milionów pozyskane na drogi
Wartość inwestycji to ponad 50 mln złotych. Działania te są możliwe są dzięki ponownie rekordowym w skali
kraju środkom, które starostwo i PZD pozyskało z zewnątrz, zapewniając do projektów wkłady własne ze
sprzedaży gruntów na strefie gospodarczej w Chorzelach.
Umowy podpisane
Powiatowy Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetargi na budowę, a starosta przasnyski podpisał umowy z pięcioma
wykonawcami. W całym powiecie będzie lepiej i bezpieczniej.
Ponad 200 km, 40 odcinków w 80 miejscach
Powstaną nowe mosty, a prawie 40 odcinków drogowych w ok. 80 miastach, miejscowościach i wsiach zyska
nową nawierzchnię.
Roboty drogowe już rozpoczęto
Pod koniec ubiegłego roku, przebudową drogi Jednorożec-Lipa-Krępa Stara, odcinkiem w Krukowie, modernizacją dwóch mostów i przepustów w Lesznie oraz przygotowaniami do przebudowy drogi Przasnysz – Leszno –
Gostkowo – Wężewo – Mosaki – Karniewo - do granic powiatu, jak też rozpoczętą budową obwodnicy Chorzel
z mostem na rzece Orzyc, Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz Powiatowy Zarząd Dróg rozpoczęły III
ofensywę drogową.
Duże pieniądze od Marszałka dla ZSP w Przasnyszu i Chorzelach

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego znowu
przekazał pieniądze dla szkół
powiatu przasnyskiego. Prawie
półtora miliona złotych otrzyma
ZSP w Przasnyszu i ZSP
w Chorzelach na wyposażenie
klasopracowni, staże oraz praktyki krajowe i zagraniczne
uczniów i nauczycieli.
Umowę na dofinansowanie podpisali starosta przasnyski Zenon Szczepankowski i wicestarosta Jarosław Antoni
Tybuchowski, a w imieniu marszałka Adama Struzika - wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc. W podpisaniu umów uczestniczyli m.in.: Artur Andrysiak – członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza, dyrektorzy: Andrzej Brocki (ZSP w Przasnyszu) oraz Krzysztof Milewski (ZSP w Chorzelach)
oraz przedstawiciele sejmiku województwa i beneficjenci.
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Uśmiechnięta, otwarta i serdeczna – tak można opisać Teresę Derzyńską,
wyjątkową stulatkę z gminy Chorzele. Burmistrz Beata Szczepankowska
wraz z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego, odwiedziła stulatkę
w miejscu jej zamieszkania, aby okazać wdzięczność, szacunek i złożyć
serdeczne życzenia na ręce Teresy Derzyńskiej oraz jej najbliższych.
W domu jubilatki gości uśmiech i miłość, którymi domownicy otaczają się
wzajemnie, z pokolenia na pokolenie.
Historia Teresy Derzyńskiej i jej wyjątkowej rodziny jest oparta na wzajemnej miłości i szacunku.
Dzięki tym wartościom rodzina jubilatki jest doskonałym przykładem dla innych, z jakim oddaniem
i zrozumieniem należy traktować seniorów w naszych rodzinach.

Stulatka urodziła się w 1918 roku w Gontkach. Obecnie jubilatka mieszka u swej córki Teresy
Szlachetki i jej męża Edwarda. W domu wraz z jubilatką mieszkają trzy pokolenia jej najbliższych, co
jest dla wszystkich radością i siłą w codziennym życiu. Stulatka urodziła czworo dzieci i doczekała się
wspaniałej gromadki: 16 wnucząt, 37 prawnucząt i 4 praprawnuków. Jubilatka pięknie śpiewa, cieszy
się nienaganną pamięcią, a także samodzielnie czyta oraz opiekuje się prawnukiem.
Burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła jubilatce
specjalnie przygotowane, wygrawerowane życzenia oraz
kwiaty, wyraz wdzięczności oraz szacunku wobec
doświadczenia i mądrości, płynących z życia stulatki.
Teresa Derzyńska była bardzo wzruszona postawą oraz
pamięcią o jej jubileuszu. Nie zabrakło urodzinowego tortu
oraz życzeń i rozmów przy urodzinowym stole. Jubilatka
z dumą trzymała w dłoniach wygrawerowane dla niej
podziękowanie, a w jej oczach można było dostrzec
wzruszenie i wielką radość.
Wspólne spotkanie było doskonałą okazją do wspomnień i rozmów o życiu. Jubilatka zaśpiewała także
piosenkę z młodzieńczych lat, wprawiając w podziw zebranych gości. Dziękujemy naszej jubilatce za
uśmiech i serdeczność, którymi przez lata obdarowywała otaczających ją ludzi. Wyrazy uznania należą
się także najbliższym, którzy z oddaniem i otwartymi sercami opiekują się wyjątkową seniorką, która
doczekała 100 lat w zdrowiu czując opiekę, akceptację, szacunek, dobroć i miłość od najbliższych.
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Maciej Rataj
ur. 19 lutego 1884 w Chłopach, zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach
Polski polityk, marszałek Sejmu i zastępujący Prezydenta RP, działacz
ludowy i publicysta, zastępca komisarza cywilnego przy Dowództwie
Głównym Służby Zwycięstwu Polski, członek Głównej Rady Politycznej.

„…Nie zginie Polska, nie zginie!
Lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale.
Dla was, dla nas i dla całej ludzkości”.
- Ignacy Jan Paderewski
Urodził się w biednej rodzinie rolniczej w podlwowskiej wsi Chłopy.
Jego ojciec był człowiekiem doceniającym konieczność wyedukowania syna. W Chłopach Maciej Rataj ukończył jednoklasową szkołę
ludową, a następnie czteroklasową w Komarnie. Przez pewien okres
przebywał w Uściu Solnym. Później przeniósł się do Lwowa, gdzie
uczył się w IV gimnazjum klasycznym. Egzamin dojrzałości zdał
w czerwcu 1904. Już wtedy współpracował z pismem „Przyjaciel
Ludu”. Wówczas podjął decyzję o studiowaniu filologii klasycznej
na Uniwersytecie Lwowskim. W trakcie studiów prowadził
działalność oświatową, kształceniową i polityczną w środowiskach chłopskich. Działał w Kole
Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki i w Bratniej Pomocy. Pod koniec edukacji na
Uniwersytecie Lwowskim wszedł w skład Komisji Reprezentacyjnej Związku Młodzieży Postępowej.
Studia ukończył w 1908, po czym został nauczycielem gimnazjalnym we Lwowie. W 1909 wziął ślub
z Bolesławą Wiczyńską. Mieli jedną córkę Hannę, która wraz z mężem i synem zginęła
w bombardowaniu przy ul. Hożej podczas Powstania Warszawskiego.
Trudna sytuacja materialna zmusiła go wkrótce potem do przyjęcia oferty pracy jako prywatnego
nauczyciela. W 1913 doszło do rozłamu w ruchu ludowym, a Maciej Rataj przystąpił do PSL „Piast”.
W tym czasie trafił w środowisko związane z „Kurierem Lwowskim”. Poznał wówczas i współpracował z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego, m.in.: Bolesława Wysłoucha, Wincentego Witosa
i Jana Stapińskiego. Pięć lat później przyjechał do Zamościa, gdzie został nauczycielem filologii klasycznej w lokalnej szkole. Z jego inicjatywy została tam założona „Gazeta Zamojska”. W okolicach
Zamościa nie były wówczas wykształcone struktury PSL „Piast”. Silne było natomiast PSL
„Wyzwolenie” i Polska Organizacja Wojskowa. Rataj wstąpił więc w 1918 do tego pierwszego
stronnictwa. W tym czasie był jednym z najbardziej aktywnych działaczy niepodległościowych w tym
regionie. W 1918 zorganizował m.in. wielką demonstrację patriotyczną. Zwróciło to uwagę Stanisława
Thugutta, Ministra Spraw Wewnętrznych w Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej,
który przysłał mu nominację na komisarza rządowego na powiat biłgorajski. Rataj nie przyjął tej
propozycji, tłumacząc się nieprzygotowaniem do tak odpowiedzialnej funkcji. W 1919 w Zamościu
odbył się zjazd delegatów okręgu zamojskiego, który miał wyłonić kandydatów PSL „Wyzwolenie” na
posłów do Sejmu Ustawodawczego. Podczas tego wydarzenia udało mu się otrzymać nominację.
Wkrótce potem został posłem.
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Po ukonstytuowaniu się izby, został wiceprezesem Komisji Konstytucyjnej mając swój wkład
w uchwalenie konstytucji marcowej. W rządzie Wincentego Witosa, zaprzysiężonym 24 lipca 1920,
został ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Gabinet podał się do dymisji
13 września 1921. W okresie od 11 sierpnia 1921 do 13 września 1921 był również p.o. ministra
kultury i sztuki. Po wyborach w 1922 Rataj ponownie wszedł do Sejmu (I kadencji). Na drugim
posiedzeniu, 1 grudnia, został wybrany na marszałka Sejmu. W trakcie tej kadencji Sejmu, po
zamordowaniu 16 grudnia 1922 pierwszego prezydenta RP, Gabriela Narutowicza, Maciej Rataj był
osobą zastępującą prezydenta. W tym czasie przyjął dymisję gabinetu Juliana Nowaka i desygnował na
stanowisko premiera Władysława Sikorskiego. W 1928 uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji.
Został upoważniony przez PSL „Piast” do rozpoczęcia rozmów z PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwem
Chłopskim w sprawie zjednoczenia tych ugrupowań.

W grudniu 1928 utworzono Parlamentarny Klub Posłów i Senatorów Chłopskich, a w 1931 powstało
Stronnictwo Ludowe (Maciej Rataj nie pełnił wówczas mandatu posła). Maciej Rataj wszedł w skład
Naczelnego Komitetu Wykonawczego nowego ugrupowania, został także redaktorem naczelnym
organu prasowego partii – Zielonego Sztandaru. W 1934 został posłem na Sejm III kadencji, zajmując
miejsce Wincentego Witosa, który został skazany na karę więzienia. Po wybuchu II wojny światowej
nie opuścił Warszawy. Był jednym z inicjatorów powołania Robotniczej Brygady Obrony Warszawy
(od 6 września 1939), współdziałając m.in. z Mieczysławem Niedziałkowskim. Działał w Służbie
Zwycięstwu Polsce, był też członkiem Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. Zaczął też
tworzyć konspiracyjne SL „Roch”. Pod koniec września 1939 współtworzył Główną Radę Polityczną
(wszedł w jej skład wraz z Niedziałkowskim i Leonem Nowodworskim).
W listopadzie 1939 został aresztowany przez gestapo. Po trzech miesiącach został zwolniony
z powodu braku dowodów na prowadzenie przez niego antyniemieckiej działalności. Ponownie podjął
działalność konspiracyjną, odrzucając propozycje wyjazdu z kraju. Został ponownie aresztowany
w 1940. Zamordowany przez Niemców w ramach akcji AB, mającej na celu eksterminację polskiej
inteligencji. Zginął 21 czerwca 1940, rozstrzelany w masowej egzekucji w Palmirach.
Maciej Rataj całe swoje życie poświęcił służbie Polsce. Był postacią wybitną II Rzeczypospolitej i z pewnością
zmieściłby się w rankingu dziesięciu najwybitniejszych postaci tego okresu. Został odznaczony m.in. Orderem
Krzyża Grunwaldu, Medalem
Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem
Wolności i Krzyżem Niepodległości Polski Podziemnej z Mieczami.
Dlatego też, 28 marca Rada Miejska w Chorzelach przyjęła Uchwałę Nr 349/LI/18 w sprawie nadania
nazwy nowej ulicy w Chorzelach
imieniem bohatera niepodległościowego „Macieja Rataja”. Z inicjatywą nadania tejże nazwy wyszedł Powiat Przasnyski, ponieważ
jest to droga powiatowa. W maju
nastąpi oficjalne otwarcie ulicy
i nadanie jej nazwy.
Źródła:http://web.archive.org/web/20100103062949/http://www.edukacja.net/polecamy/19-polecamy/232-125-rocznica-urodzin-macieja-rataja,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Rataj, Jacek Czajowski, Jacek M. Majchrowski: Sylwetki polityków drugiej Rzeczypospolitej. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1987,
s. 42–52. ISBN 83-7006-170-2.
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autor: Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chorzelach

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego
miasta Chorzele na okres od 01 lutego 2018 roku do
31 lipca 2018 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Chorzele–ulice wychodzące z miasta w kierunku okolicznych miejscowości:
ul. Grunwaldzka (K-57) w kierunku msc. Opaleniec;
ul. Grunwaldzka (K-57) w kierunku msc. Rembielin;
ul. Padlewskiego w kierunku msc. Bagienice;
ul. Szkolna w kierunku msc. Brzeski Kołaki;
ul. Młynarska w kierunku msc. Budki;
ul. Zarębska w kierunku msc. Zaręby.
We wskazanym rejonie, problemem są wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników
ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów).
Piesi głównie popełniają następujące wykroczenia:
•
poruszanie się poza terenem zabudowanym bez elementów odblaskowych;
•
poruszanie się niewłaściwą stroną drogi;
•
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym;
•
wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadącym
pojazdem, a także spoza pojazdu lub innej przeszkody
ograniczającej widoczność drogi.
Natomiast, jeżeli chodzi o kierujących rowerami, są to:
•
kierowanie pod wpływem alkoholu lub w stanie
nietrzeźwości;
•
poruszanie się bez oświetlenia lub z niesprawnym
oświetleniem
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieświadomość pieszych, że popełniają wykroczenie lub ich
niedbałość i podejście do sprawy na zasadzie „jakoś to będzie”. Natomiast, jeżeli chodzi
o kierujących rowerami, to w ich świadomości zakorzeniło się przekonanie, że jest to „tylko”
wykroczenie, za co mogą ponieść relatywnie niską karę.Zmiany w prawie polskim, które ponownie
spenalizowały ten czyn, jako wykroczenie, powodują u nich chęć podjęcia ryzyka jazdy w stanie
nietrzeźwości. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy my wszyscy, nie przechodzili obojętnie wobec tych
wykroczeń i reagowali na nie adekwatnie do zagrożenia. Sami też możemy dawać przykład
najbliższym, poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów, czy chociażby korzystać, jako
rowerzyści z kasków ochronnych, czy też elementów odblaskowych. Ufamy, że zapoznanie się z tą
informacją przyczyni się do podniesienia Państwa świadomości w tym zakresie i wydatnie wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa na naszych lokalnych drogach.
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Plan Działania Priorytetowego dla Rejonu Służbowego nr IX
autor: Komisariat Policji w Chorzelach

w okresie od 01-02-2018 r. do 31-07-2018 r.

W związku z wdrożeniem Planu Działania Priorytetowego dla Rejonu Służbowego nr IX (trasa
Zaręby-Wierzchowizna i ościenne miejscowości), polegającemu na zminimalizowaniu zagrożeń
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popełnianych przez nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego,
Komisariat Policji w Chorzelach informuje, że w związku z prowadzonym działaniem priorytetowym
wzmożone zostaną kontrole kierujących pojazdami mechanicznymi poprzez zwiększenie patroli służby
KP Chorzele oraz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Przasnyszu.
Osoby kierujące pojazdami mechanicznymi będące jednocześnie pod działaniem alkoholu, w większym
stopniu stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla samych siebie, ale również dla innych uczestników
ruchu drogowego oraz dla dzieci wychodzących ze szkoły lub przebywających na terenie wiosek.
W związku z realizacją powyższego planu tutejsza jednostka Policji prosi o rozwagę i przestrzega przed
wsiadaniem za kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu, nawet w najmniejszych ilościach.
Zintensyfikowane kontrole oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa w rejonie.

Profilaktyka uzależnień—walczymy z nałogiem!

opracowała: B. Fuks — Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Jeśli zauważasz u siebie problem z nadużywaniem alkoholu lub ktoś z twoich bliskich
nadużywa alkoholu zwróć się po pomoc do Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chorzelach!
Przewodnicząca MGKRPA — Grażyna Łachacz, nr telefonu: 29 751-54-71
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii —
Beata Fuks, nr telefonu: 29 751-65-58
Picie alkoholu staje się problemem gdy:
• zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,
• zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale
staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk),
• postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem,
oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się),
• alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak: okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie
pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomimo chorób wykluczających
spożywanie alkoholu itp.
• nasilają się incydenty upojenia,
• pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące
ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia,
• używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),
• pojawiają się trudności w przypominaniu sobie co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych
z piciem,
• rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane.
źródło: www.parpa.pl

Możesz skorzystać również z pomocy psychoterapeuty terapii uzależnień, który przyjmuje w każdy drugi piątek
miesiąca, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach ( zapisy w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Chorzelach) lub bezpośrednio z pomocy Poradni Leczenia Uzależnień w Przasnyszu, nr telefonu: 29 75344-81 lub Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu, nr telefonu: 29 753-44-81.
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Kącik porad prawnych
Adwokat Karolina Ciborska – ukończyła prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, wieloletni pracownik sądownictwa, od 2015r. prowadzi własną praktykę
adwokacką.

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto otrzyma spadek
Śmierć osoby bliskiej pociąga za sobą konieczność uregulowania kwestii związanych ze spadkobraniem.
W prawie polskim możemy mówić o dziedziczeniu testamentowym bądź ustawowym w przypadku, gdy
zmarły nie sporządzi ważnego testamentu. Gdy zmarły nie sporządzi testamentu, jego krewni dziedziczą
spadek na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego.
Kto więc dziedziczy z ustawy i w jakiej kolejności? W pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci
zmarłego oraz jego małżonek, którzy dziedziczą w częściach równych, jednakże małżonek nie może
dziedziczyć mniej niż jedna czwarta całości spadku. W przypadku gdy zmarły nie pozostawił dzieci do
dziedziczenia zostaną powołani jego małżonek i rodzice, zaś w przypadku gdy zmarły nie pozostawał w
związku małżeńskimi- jego rodzice. Gdy rodzice zmarłego również nie żyją momentu zgonu swojego dziecka,
spadek przypadnie rodzeństwu zmarłego. A co w przypadku, gdy rodzeństwo zmarłego również nie żyje?
Wówczas do dziedziczenia zostaną powołane dzieci rodzeństwa, a w ich braku-dziadkowie zmarłego, a w dalszej kolejności: ich zstępni. W ostatniej kolejności spadek po zmarłym może zostać odziedziczony przez dzieci
małżonka, a więc pasierbów, ale jedynie wówczas kiedy żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.
Szczególny problem może pojawić się wówczas, gdy spadkodawca zmarł kilka lub kilkanaście lat temu,
a dodatkowo nie utrzymywaliście z nim Państwo żadnych kontaktów. Wówczas, w celu ustalenia kręgu
spadkobierców, pomocne może być rozrysowanie drzewa genealogicznego. W przypadku braku danych
o ewentualnych zainteresowanych postępowaniem spadkowym, ustawodawca przewidział stosowną procedurę
tak, aby umożliwić przeprowadzenie postępowania spadkowego.
W następnym artykule przedstawię Państwu procedurę stwierdzenia nabycia spadku po osobie zmarłej. Wskażę
gdzie się zwrócić w tej sprawie, jaki jest koszt uregulowania kwestii spadkowych oraz jaki jest skutek nieuregulowania tej sprawy, a także jakie dokumenty są niezbędnego do stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym.

V Bieg ku Świętości dla Niepodległej

Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowymi medalami
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Film inaugurujący 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

autor: MGBP w Chorzelach

Film opowiada historię Zygmunta Lubicz
Zaleskiego (1882-1967r.) – poety, pisarza,
tłumacza, krytyka literatury, sztuki,
muzyki, doktora filozofii i literata.
Zmuszony do emigracji z powodów
politycznych, w 1914 roku rozpoczął
ożywioną działalność jako wykładowca
języka polskiego we Francji. Zapoczątkował wykłady, które stały się zalążkiem
pierwszej polonistyki we Francji.
Po wybuchu wojny zaangażował się
w Polski Ruch Oporu we Francji, stanął
na czele Polskiego Czerwonego Krzyża
niosącego pomoc uchodźcom oraz został
prezesem Towarzystwa Opieki nad
Polakami. Aresztowany 19 marca 1943
przez Włochów i wydany Niemcom
po okrutnych przesłuchaniach zostaje
wywieziony do obozu w Buchenwaldzie.

Po wojnie i powrocie z obozu postanawia pozostać z rodziną we Francji, gdzie organizuje akcję
pomocy dla polskiej młodzieży uniwersyteckiej znajdującej się na emigracji. Był bardzo czynnym
literatem, wykładowcą uniwersyteckim, sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa
Historyczno-Literackiego w Paryżu.
Działał na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej, naukowej propagując kulturę i dobre stosunki
polsko-francuskie. Zaleski przecierał szlaki na emigracji, pomagał polskim naukowcom, był żarliwym
orędownikiem polskich spraw we Francji.
Kolejna projekcja filmu odbędzie się 28 kwietnia (sobota) w Szkole w Duczyminie o godz. 19:00.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wstęp wolny.
Film będzie wyświetlany jeszcze w Chorzelach, Zarębach, Krukowie i Duczyminie. O terminach
projekcji filmu w tych miejscowościach poinformujemy na naszych stronach internetowych
www.facebook.com/biblioteka.chorzele
www.mgbpchorzele.naszabiblioteka.com
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autor: MGBP w Chorzelach

Miło nam poinformować naszych czytelników, że od 2 marca 2018 roku Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Chorzelach wykonała kolejny krok w XXI wiek, a mianowicie dokonała zamiany
stacjonarnego fizycznego serwera na serwer w tzw. "chmurze". Taki serwer jest instalowany na
serwerach dostawcy oprogramowania, w przypadku naszej biblioteki jest to Instytut Książki, który
administruje MAK+, a więc cyfrowy system biblioteczny, którym posługuje się chorzelska biblioteka
publiczna. Oznacza to, że biblioteka nie musi już posiadać kosztownego zaplecza technicznego ani
specjalistycznego wsparcia informatycznego. Wystarczą zwykłe komputery z dostępem do Internetu.

Każdy system biblioteczny musi mieć fizyczne miejsce instalacji w postaci serwera. Dla małych bibliotek może
to być wydzielony komputer, niewiele większy od zwykłego komputera biurowego. Jednak już dla średniej
biblioteki musi to być jeden lub kilka serwerów średniej klasy. Średni czas życia serwera wynosi około 5 lat,
jednak w wielu przypadkach okazuje się, że musimy wymienić go wcześniej, ze względu na zmiany
technologiczne. Wymiana oznacza zawsze zakup komputera bądź maszyny mocniejszej, wymagającej
mocniejszego zasilania i co się z tym oczywiście wiąże wymagającego coraz większych nakładów finansowych.
Sytuacja upraszcza się, dopiero wtedy, kiedy system biblioteczny staje się usługą sieciową, o gwarantowanej
ciągłości. A to wymaga po prostu wyprowadzenia systemu bibliotecznego do „chmury”. Aby systemy
biblioteczne na dobre zagościły w „chmurach”, konieczne jest jednak przełamanie kilku barier, z których
najtrudniejszą do pokonania jest bariera mająca charakter czysto mentalnościowy i wiąże się z lękiem przed
utratą danych. Nie ma jednak żadnych racjonalnych powodów, by uważać, że dane przetwarzane lokalnie są
bezpieczniejsze niż dane przetwarzane w „chmurze”. Przeniesienie systemów do „chmury” nie tylko likwiduje
ograniczenia ich rozwoju, ale może być również podstawą do tworzenia usług bibliotecznych o zupełnie nowej
jakości.
Takie rozwiązanie to również:
•
•

Pełna opieka techniczna i brak konieczności posiadania własnych serwerów.
Bezpieczeństwo wszystkich danych biblioteki, które przechowywane są na przystosowanym do tego celu
serwerze.
• Brak konieczności tworzenia kopii zapasowych bazy danych - archiwizacje są wykonywane automatycznie,
bez wpływu na pracę biblioteki.
Gwarancja posiadania zawsze aktualnej wersji programu - aktualizacje przeprowadzane są automatycznie - bez
przerywania pracy biblioteki.
Dzięki takiemu rozwiązaniu systemy biblioteczne będą ewoluowały, ponieważ rozwiązania „chmurowe” są
coraz stabilniejsze, wydajniejsze i prawie nieograniczone. Spada również ich koszt. Mamy nadzięję, że
zastosowanie serwera w "chmurze" pozwoli Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach na uniknięcie
szeregu problemów technicznych, związanych z utrzymywaniem własnej infrastruktury serwerowej. A stąd już
tylko krok do realizacji idei powszechnej usługi bibliotecznej, analogicznej do innych powszechnych usług
sieciowych. Oprócz tego, mieszkańcy naszej gminy zyskają nieograniczony dostęp online do zbiorów Biblioteki
Narodowej w Warszawie. Będą mogli również sprawdzić czy dana książka jest dostępna w Bibliotece Narodowej, a to znacznie ułatwi i przyśpieszy wypożyczanie interesujących nas pozycji.
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Wycieczka do Torunia oczami Uczniów Technikum Obsługi Turystycznej
autor: Technikum Obsługi Turystycznej

Myślą przewodnią wyprawy było zwiedzenie miejsc bliskich Mikołajowi Kopernikowi. Ten, który
wstrzymał słońce, ruszył ziemię wzywał nas do poznania swoich uliczek. W trakcie podróży
dowiedzieliśmy się o pozytywnie zdanych egzaminach zawodowych – radości nie było końca.

Program zwiedzania rozpoczynał się od spotkania z przewodnikiem, z którym odbyliśmy spacer po najciekawszych
miejscach Torunia. Zwiedzaliśmy średniowieczne mury obronne z najciekawszym ich fragmentem -Krzywą Wieżą.
Ciekawą lekcję przeżyliśmy w toruńskim Orbitarium. Dowiedzieliśmy się jak powstają chmury, ile ważymy na
Marsie i co dzieję się z dźwiękiem w przestrzeni. Mogliśmy też posterować sondą kosmiczną i zobaczyć start
promu. Następnie udaliśmy się do Planetarium. Tam rakietą kosmiczną polecieliśmy zwiedzać planety.
Obejrzeliśmy kratery na Księżycu, zobaczyliśmy, z czego zbudowane są pierścienie Saturna i dlaczego Mars jest
czerwony. Poznaliśmy też historię powstania Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy. Wąskimi uliczkami Torunia
udaliśmy się następnie na Rynek Staromiejski. Podziwialiśmy Ratusz oraz Katedrę NMP i oczywiście zrobiliśmy
sobie zdjęcie przy pomniku Mikołaja Kopernika. Następnie uczyliśmy się wypiekać pierniki oraz podziwialiśmy
ekspozycję w Muzeum Toruńskiego Piernika.
Kolejnym bardzo ważnym i ciekawym punktem wycieczki było uczestnictwo w Targach Turystycznych
„Wypoczynek 2018”. Targi Turystyczne były połączone z Toruńskim Festiwalem Smaków. Jako obserwatorzy
mieliśmy możliwość poznania bogatej oferty turystyki krajoznawczej, agroturystki oraz różnych form turystyki
aktywnej. Na stoiskach wystawców zdobywaliśmy informacje o hotelach, pensjonatach, restauracjach, biurach
podróży, parkach rozrywki czy muzeach, które warto odwiedzić. Atrakcją Toruńskiego Festiwalu Smaków był
Karol Okrasa który to na specjalnie przygotowanych warsztatach opowiadał nam o tradycjach i nowoczesności
kuchni Polskiej. Uczestnictwo w Targach Turystycznych było świetnym sposobem zdobycia nowych informacji
i poszerzenia wiedzy, którą zdobywamy w trakcie lekcji w szkole. W takcie pobytu w Toruniu odbyliśmy nie tylko
dwudniową wycieczkę śladami Mikołaja Kopernika ale również podróż turystyczno-kulinarną przez wszystkie
regiony Polski z degustacją potraw , które z tymi miejscami się łączą.
autor: K. Rogowski

„Młodzież zapobiega pożarom” - etap powiatowy

W dniu 28.03.2018 w środę o godzinie 10-tej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Przasnyszu miał miejsce turniej wiedzy pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom " na etapie powiatowym. W
turnieju wzięło udział około 30 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Zespół Szkół
Powiatowych w Chorzelach reprezentowały 3 uczennice: Sandra Siejka z kl. I LO Kinga Piórkowski z kl. I LO
oraz Wioleta Nidzgorska z kl. III TOT. Wszystkie 3 uczennice pokonały swoich rywali w kategorii szkół
średnich, a uczennica Sandra Siejka z wynikiem 25 pkt zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który
odbędzie się w Nadarzynie w dniu 21 kwietnia 2018 r. Wszystkim uczennicom SERDECZNIE gratulujemy!
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autor: J. Brosch

Lekcja w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

9 marca 2018 r. odbył się wyjazd uczniów rozszerzających biologię z klas III i II LO do Ogrodu Botanicznego
Państwowej Akademii Nauk w Powsinie. Celem wyjazdu był udział w lekcji terenowej. Była to świetna okazja
do powtórki różnorodności świata roślin poznanej na lekcji biologii jak również do poznania wielu nowych
okazów z różnych kolekcji roślin zgromadzonych w ogrodzie botanicznym. Uczniowie byli bardzo
zainteresowani obserwowanymi gatunkami, szczególnie ich uwagę przyciągnęła kolekcja roślin tropikalnych
i subtropikalnych reprezentowana przez m.in. cytryny, pomarańcze, mandarynki, pomele, limonki grejpfruty;
oraz kolekcja rośli drzewiastych.

Odwiedziliśmy też Bank Nasion, gdzie poznaliśmy metody przechowywania nasion zagrożonej flory Polski.
Bank Nasion flory rodzimej Ogrodu Botanicznego w Powsinie został założony na początku lat 90-tych XX
wieku. Jego powstanie wiązało się z coraz wyraźniejszymi, negatywnymi zmianami zachodzącymi
w środowisku naturalnym, skutkującymi wymieraniem gatunków roślin, również na terenach od dawna
chronionych (parki narodowe, rezerwaty). Jako metodę długotrwałego przechowywania nasion wybrano
kriokonserwację – zabezpieczenie w ciekłym azocie w temperaturach od -160°C do -196°C. W odróżnieniu
od standardowej metody przechowywania wykorzystywanej w większości banków nasion (przechowywanie
w -20°C lub ultrasuszenie nasion), ciekły azot umożliwia długotrwałe przechowywanie nasion (rzędu nawet
kilku tysięcy lat), bez konieczności ich regeneracji.
Uczniowie wzięli również udział w prelekcji na temat: Różnorodność świata roślin. Przedstawiona prezentacja
dotyczyła bogactwa form i strategii życiowych różnych przedstawicieli królestwa roślin. Uczniowie
dowiedzieli się. który gatunek jest największy, który ma największe kwiaty, który żyje najdłużej, a który poluje
na owady. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym to bardzo cenna lekcja, uczniowie mieli okazję nie tylko
przeczytać ale też zobaczyć ogromną różnorodność gatunków roślin .
autor: I. Oleksik

Wesoła wizyta w urzędzie

4 kwietnia Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach odwiedziły dzieci z grupy Żyrafki z Przedszkola
Samorządowego w Chorzelach, których wychowawczynią jest Anna Lipińska. Dzieci podczas wizyty miały
możliwość przyjrzeć się pracy urzędników. Burmistrz Beata Szczepankowska zaprezentowała także dzieciom
film pt. Dziedzictwo Królowej Bony, z którego mogły dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o historii naszej
gminy. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku i drobnych upominków dla naszych małych gości.
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Oferta edukacyjna
Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach
na rok szkolny 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące (3 lata)
Planowane jest utworzenie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego. W pierwszym roku nauki
młodzież realizować będzie wszystkie przedmioty podstawowe, a pozostałe dwa lata przeznaczone zostaną na naukę wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, która odbywać się
będzie w grupach zainteresowań.
Uczeń może wybrać trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. rosyjski, j. angielski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jedną z klas
licealnych spróbujemy zorganizować jako klasę sportową.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
(4 lata) - numer zawodu - 343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka
zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą)

Technikum Obsługi Turystycznej (4 lata)
numer zawodu - 422103
Technik obsługi turystycznej (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka zawodowa w
ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą)

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)
kucharz (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej lub u pracodawcy) – numer zawodu 512001

•

•

•

mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej (we współpracy z Ikea Industry
w Wielbarku) – numer zawodu - 817212
rolnik (zajęcia praktyczne w prywatnych gospodarstwach rolnych) – numer zawodu 613003
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