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Mamy kolejne dofinansowanie!!!
24 kwietnia 2018 dostaliśmy dofinansowanie od Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”, o którym już pisaliśmy w styczniowym wydaniu naszego miesięcznika. Pomoc finansową otrzymaliśmy na cztery zdania, które zostały
połączone w dwa wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Inwestycje, które
otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 20 000,00 zł to: zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Łaz i Budki 10 000,00 zł oraz wymiana okien i remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Duczymin i zakup stroi kurpiowskich dla sołectwa Krukowo 10 000,00 zł. Zrealizowanie tych projektów znacznie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na dalszy rozwój naszych sołectw.
Wniosek o dofinansowanie złożony
16 kwietnia władze samorządowe złożyły wniosek na zadanie pn. „Budowa drogi – ulicy Brzozowej w miejscowości Chorzele wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614 w zakresie włączenia projektowanej ulicy Brzozowej
do ul. Zarębskiej” w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wnioskowana kwota dotacji to 1 601 445,00 zł. Wstępny termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest na lipiec 2018 a ich zakończenie na listopad br.
100 000 zł na drogę Poścień Wieś – Etap II
Zarząd Województwa Mazowieckiego na czele z marszałkiem Adamem Struzikiem 10 kwietnia przyznał naszej
gminie dotację na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś – Etap
II” w wysokości 100 000,00 zł. 15 maja został ogłoszony przetarg nieograniczony na ww. zadanie, natomiast otwarcie ofert nastąpi 30 maja.

Dzień flagi w naszej gminie!

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego
2004 roku. Dzień Flagi to święto, w którym serca Polaków biją mocniej na widok biało-czerwonych barw. Od początków istnienia Państwa Polskiego wykorzystywano różne flagi, których barwy zawierały biel i czerwień. Początkowo przedstawiały one wizerunek orła na czerwonym tle, później pojawiła się flaga składająca się z pasów
biało-czerwonych. W heraldyce biel jest symbolem czystości, lojalności, pokory i szlachetności. Czerwień oznacza
miłość, dzielność, żarliwość i poświęcenie. Takie znaczenie mają kolory polskiej flagi. 2 maja organizowane są
różnego rodzaju akcje patriotyczne. Także w naszej gminie już tradycyjnie jak co roku burmistrz Beata Szczepankowska na Placu Kościuszki w Chorzelach rozdawała mieszkańcom flagi Polski i naszej gminy. To piękna inicjatywa, która ma na celu przybliżanie mieszkańcom idei wywieszania flag podczas świąt państwowych, pokazując w
ten sposób dumę z naszej Małej i Dużej Ojczyzny. Tegoroczne święto flagi uświetnił występ zespołu Ale Babki.
Dla zgromadzonych mieszkańców przewidziany był także słodki poczęstunek.
Inwestycji ciąg dalszy
•
10 maja odbyło się otwarcie ofert na budowę chodnika wzdłuż ulicy Ogrodowej w Chorzelach wraz z odwodnieniem oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków. Na to zadanie zostały złożone trzy oferty. Aktualnie został wyłoniony wykonawca i czekamy na podpisanie umowy.
•
W trakcie realizacji jest: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w Chorzelach, Bagienicach, Budkach i Opaleńcu; rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. Ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.
ew. 131/1 w Rembielinie; budowa drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej
oraz chodnika przy szkole podstawowej w Zarębach;
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W trakcie opracowania jest procedura w sprawie udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego rozbudowy targowiska miejskiego w Chorzelach;
28 marca została podpisana umowa z firmą ASG Inwestycje, wykonawcą odwodnienia ulicy Komosińskiego w
Chorzelach. Prace budowlane zostały już rozpoczęte.
Przeprowadzono postępowanie pn.: „Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w Rycicach”. Wyłonionym wykonawcą jest firma „Świat okien” Piotr Marcińczyk, Wartość robót to 38 508,40 zł brutto. Gmina Chorzele zabezpieczyła na roboty 50 000.00 zł brutto. Umowa została już podpisana, a prace są w trakcie realizacji, termin ukończenia robót przewidziany jest na 1 czerwca 2018 r.
W trakcie realizacji jest przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach.
Przeprowadzono postępowanie pn.: „Rozwój infrastruktury społeczno- kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont
budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie” w wyznaczonym terminie do 11 maja otrzymaliśmy jedną ofertę, której wartość przekroczyła środki zabezpieczone przez gminę Chorzele. Ogłoszono drugie postępowanie, termin
składania ofert upływa 28 maja.
W ramach programu „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 91 453,00 zł na budowę placu zabaw w Krzynowłodze Wielkiej i Nowej Wsi, a na remont świetlicy wiejskiej w Rembielinie 98 001,00 zł.
Gmina otrzymała od Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w kwocie
25 000,00 zł na wydarzenie kulturalne Dni Chorzel. Środki finansowe zabezpieczono w budżecie Województwa
Mazowieckiego na 2018 rok w zadaniu: Dofinasowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie na budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Krukowo i Raszujka;
W trakcie realizacji jest projekt na rozbudowę drogi w miejscowości Binduga. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zarządał raportu oddziaływania na środowisko w związku tym, że teren ten objęty jest programem NATURA 2000. Co też wpływa na wydłużenie terminu przygotowania projektu;
Burmistrz Beata Szczepankowska spotkała się z wykonawcą aby omówić koncepcję projektu na budowę chodnika
w miejscowości Łaz;
W trakcie realizacji jest projekt na przebudowę ulicy Spokojnej w Chorzelach;
Ku końcowi zmierza wykonanie projektu na przebudowę drogi w Bogdanach Małych;
Gmina planuje zlecić projekt na odwodnienie ulicy Nowej wraz z chodnikami w Chorzelach;
Zostały opracowane projekty, które zostaną zlecone do realizacji na wykonanie oświetlenia na ul. Akacjowej, ul.
Ignatowskiego w Chorzelach, w Krzynowłodze Wielkiej w kierunku miejscowości Bogdany i kolonia oraz w miejscowościach Annowo, Ścięciel i Bugzy Płoskie;
Do czerwca br. zostanie wykonany projekt na oświetlenie ulicy Mickiewicza w Chorzelach oraz w miejscowościach Mącice i Grąd Rycicki;
Nastąpiły już pierwsze negocjacje z wykonawcą dot. zakupu przez gminę sensora monitorującego stan jakości powietrza;
Została podpisana umowa na dostawę do gminy maszyny do konserwacji i utrzymania nawierzchni bitumicznych.
Dzięki tej inwestycji gmina na bieżąco będzie mogła naprawiać drogi asfaltowe, co w znaczny sposób poprawi
komfort użytkowania i bezpieczeństwo na naszych gminnych drogach;
Zostaną zakupione meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Krukowie.

Piękna i zadbana gmina
Estetyka, czystość i porządek to znaki rozpoznawcze naszej gminy. W ostatnim czasie zostało wykonanych wiele prac dzięki, którym możemy cieszyć się takim efektem, m.in. dokonano remontu i uruchomienia fontanny w Chorzelach, zakupiono i nasadzono kwiaty i krzewy w Chorzelach, dokonano
wiosennego sprzątania zieleńców i posiania nawozów, dokonano wycinki zakrzewień przy drogach
gminnych w Rzodkiewnicy, Dąbrowie i Nowej Wsi Zarębskiej, naprawiono ogrodzenie placu zabaw
w Rycicach, rozpoczęto koszenie trawników na terenie Chorzel, zasypano żwirem ubytki w drogach
bitumicznych, powstałych w okresie zimowym w Zarębach, Pościeniu, Rawkach i Raszujce, dokonano malowania sali i pomieszczeń socjalnych w budynku OSP w Krukowie, wykonano napis
„CHORZELE” z żywych roślin na skarpie przy placu zabaw w Chorzelach, został posprzątany plac
przy świetlicy w Nowej Wsi po wykonaniu ogrodzenia oraz usunięto awarię wodociągu na ul. Adama Mickiewicza.
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„Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”
Zakończono realizację na terenie gminy Chorzele projektu realizowanego we współpracy z Starostwem Powiatowym w Przasnyszu pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”. Obecnie trwają odbiory końcowe. W gminie Chorzele
w ramach projektu zamontowano 17 syren alarmowych EWSA-4 o mocy 600 W. System jest zintegrowany z
systemem wojewódzkim oraz powiatowym i ma służyć celom obrony cywilnej oraz ostrzegawczym m.in.
przed zjawiskami katastrofalnymi.
Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Przasnyskiego z Gminą Miasta Przasnysz, Gminą Chorzele, Gminą Czernice Borowe, Gminą Jednorożec, Gminą Krasne, Gminą Krzynowłoga Mała, Gminą
Przasnysz.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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4 maja druhowie strażacy z naszej gminy uroczyście obchodzili Dzień Strażaka. W piątkowe popołudnie jednostki OSP licznie zgromadziły się pod kościołem parafialnym w Chorzelach gdzie
ksiądz Stanisław Dziękiewicz odprawił piękną Mszę Świętą w intencji strażaków z terenu Miasta i
Gminy Chorzele. Ksiądz w swoim kazaniu podkreślał rolę druhów strażaków oraz ich poświęcenie na rzecz drugiego człowieka. Ks. Stanisław Dziękiewicz z wielkim wzruszeniem mówił o ich
ciężkiej pracy i odwadze. Przyznał, że również należy do straży i zawsze kiedy słyszy syrenę strażacką jest myślami i modlitwą z druhami strażakami. Na tej pięknej uroczystości nie zabrakło
również Burmistrz Beaty Szczepankowskiej, która zaprosiła zgromadzonych strażaków i mieszkańców na dalsze świętowanie na halę sportową w Chorzelach.
Na wejściu czekał już na naszych szacownych gości tort. Następnie burmistrz przywitała wszystkich
gości, a w szczególności Zenona Szczepankowskiego Starostę Powiatu Przasnyskiego, Jarosława Andruszkiewicza Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ks. Stanisława Dziękiewicza Dziekana Dekanatu Chorzelskiego, ks. Roberta Wołosika oraz prezesów i druhów strażaków
wszystkich jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz ich rodziny.
W swoim niezwykle ciepłym przemówieniu z dumą przyznała, że druhowie strażacy są piękną wizytówką naszej gminy, gdyż z odwagą i uczciwością wypełniają swoją rolę w życiu naszej lokalnej społeczności. - Druhowie, to właśnie Wy jesteście rozpoznawalni w okolicy, docieracie zawsze na czas,
zawsze z sercem w pogotowiu. Chociaż różni wiekiem, pozycją zawodową, zainteresowaniami – to jednak połączeni jesteście wspólną służbą – służbą na rzecz drugiego człowieka, na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Łączy Was poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy, które sprawiają, że jesteście
tutaj dzisiaj razem, tworzycie zgraną drużynę, przykład dla innych OSP w regionie – że razem można
odnieść ogromne sukcesy, razem można służyć Ojczyźnie, naszej Matce, której należy się miłość i szacunek. Człowiek jest największy wtedy, kiedy daje innym część siebie – część swojego czasu, swoich
umiejętności, swojej wiedzy, swojego doświadczenia. Taka postawa jest właśnie odbiciem Waszej codziennej pracy w szeregach OSP – powiedziała B. Szczepankowska.

Burmistrz pogratulowała i doceniła druhów przekazując im podziękowania w formie pamiątkowych
grawerów oraz kwiatów. - Jako burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, doceniam wielkie poświęcenie i
zdolność do ofiar, jakie druhowie strażacy oraz ich rodziny, są gotowe ponieść dla dobra Ojczyzny, dla
dobra nas wszystkich na przełomie dziesięcioleci. Dziękuję druhom strażakom za dumne noszenie mundurów i godne pełnienie funkcji strażackich. Jest to przykład dla młodych ludzi, jak należy rozumieć
pracę w służbach mundurowych – dodała. Beata Szczepankowska złożyła również podziękowania na
ręce Zenona Szczepankowskiego i ks. Stanisława Dziękiewicza za troskę okazywaną OSP na terenie
Miasta i Gminy Chorzele. Kulminacyjnym punktem uroczystości był wyjątkowy koncert Wojciecha
Gąssowskiego, polskiego piosenkarza i kompozytora, który takimi przebojami jak „Zielone wzgórza
nad Soliną”, „Gdzie się podziały tamte prywatki” i wieloma innymi utworami porwał publiczność do
tańca.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Tegoroczne obchody z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja już tradycyjnie zgromadziły wielu
mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ku kościołowi parafialnemu pw. św. Mikołaja. Mszę świętą
w intencji ojczyzny odprawił ks. Stanisław Dziękiewicz. Podczas kazania skierował uwagę zebranych na niezwykłą wartość jaką jest patriotyzm i jak ważną rolę powinien on pełnić w życiu każdego człowieka. Nabożeństwo uświetniła swym pięknym brzmieniem i profesjonalizmem Miejska
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chorzel.

Kolejnym punktem tej pięknej uroczystości były wystąpienia burmistrza oraz zaproszonych gości.
Beata Szczepankowska w swoim przemówieniu odniosła się do najważniejszych postanowień Konstytucji i jej znaczenia dla wielu pokoleń Polaków. Głos zabrała także Wiesława Krawczyk Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W swoich słowach skierowanych do zgromadzonych mieszkańców zwróciła uwagę na wielką potrzebę jednoczenia się i pielęgnowania wspólnej myśli
patriotycznej. Swoją cegiełkę do tej pięknej uroczystości dołączył również Kazimierz Pawłowski deklamując piękne patriotyczne wiersze własnego autorstwa.
Uwieńczeniem tego radosnego święta była wspaniała część artystyczna przygotowana przez uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. O. Honoriusza Kowalczyka z Duczymina. Dzieci zaprezentowały
piękną inscenizację przypominając wszystkim czym jest dla nas nasza Ojczyzna. Burmistrz doceniła
pracę społeczności szkolnej kierując podziękowania i kwiaty na ręce dyrektor Izabeli Ewy Strzeleckiej
i nauczycieli: Anny Drubkowskiej, Bernadety Cichowskiej, Marzanny Budkiewicz i Moniki Dzieżyk,
którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem przygotowali dzieci do występu. Mali artyści
również zostali docenieni owacjami na stojąco oraz słodkim poczęstunkiem od burmistrz B. Szczepankowskiej.
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Przemówienie burmistrz Beaty Szczepankowskiej z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 maja
Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 r. regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to
pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej) nowoczesna, spisana konstytucja.
Obchodzimy dzisiaj 227 rocznicę jej uchwalenia.
Konstytucja 3 Maja nie zmieniła ustroju politycznego Rzeczypospolitej, gdyż została zablokowana przez rosyjski carat wspólnie z częścią polskich elit.
Stała się jednak rodzajem testamentu dla przyszłych pokoleń Polaków, którym przyszło żyć przez 123 lata pod
zaborami Rosji, Austrii i Prus.
Najważniejszym jej postanowieniem było wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i
sądowniczą. Brak tego podziału we wcześniejszym okresie stał się jedną z podstawowych przyczyn upadku
Rzeczypospolitej.
Światła część polskich elit dostrzegała zagrożenie dla istnienia kraju, już wiele dziesięcioleci wcześniej. Skupienie władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, a nawet kościelnej w jednej grupie, często samozwańczych, elit prowadziło z jednej strony do bezkarności, sobiepaństwa, nadużywania funkcji publicznych,
życia ponad stan, a wręcz rozpasania jednych, i skrajnego ubóstwa, wyzysku i niesprawiedliwości dla niższych
warstw społeczeństwa.
Bardzo często zdarzały się przypadki z kategorii „zastaw się, a postaw się”, kiedy to ciężka praca poddanych
została zaprzepaszczona i roztrwoniona przez hulaszczego pana.
Z drugiej strony chłop, który nie był w stanie wywiązać się z nadmiernych obciążeń pańszczyźnianych był
przywiązywany do słupa i biczowany, nie rzadko na śmierć. Nie był chroniony żadnym prawem, bo sądy sprawowała ta sama grupa trzymająca władzę ustawodawczą i wykonawczą.
Konstytucja 3 Maja miała położyć temu kres. Została jednak uchwalona zbyt późno. Złe reguły zdołały się już
na tyle utrwalić i umocnić, że siły reformatorskie nie były w stanie pokonać beneficjentów patologicznego połączenia władzy cywilnej i kościelnej oraz sądów. Ci, co taką władzę sprawowali, dobrze wiedzieli o co walczą.
Naród w swojej skromnej większości nie bardzo zdawał sobie sprawę o jak ważną dla nich i dla kraju przyszłość toczy się gra. Dlatego nie stanął zdecydowanie w obronie ani konstytucji, ani kraju.
Tak przyszła do nas 123- letnia niewola, która odciska swoje piętno również dzisiaj, piętno w świadomości
społeczeństwa, które wtedy zdradzone przez największe autorytety, dzisiaj już nie wierzy żadnym autorytetom
i żadnej władzy.
Polskie rządy, z kolei, nie mogą wyzbyć się kompleksu utraty wpływów na każdy segment życia swoich obywateli. Polskim elitom, tak wtedy, jak i teraz wydaje się, że tylko skupienie pełni władzy w jednym centrum
uchroni ją od utraty przywilejów. Przywileje natomiast, tak wówczas, jak i teraz są jedynym przedmiotem zabiegów, zamiast dbałość o przyszłość kraju i o sprawiedliwość w relacjach społecznych.
Na szczęście dla Polaków, są w naszej ojczyźnie również ludzie, którzy umieją patrzeć na potrzeby całego społeczeństwa przez pryzmat dobra wspólnego, przez pryzmat bezpieczeństwa całego kraju. Przykładem jest święty Jan Paweł II, który nawoływał do wprowadzenia w życie społeczności zasady pomocniczości. Zdaniem Jana
Pawła II „ każdy podmiot społeczeństwa winien spełniać sobie tylko właściwe zadania. Jeśli jeden próbuje
wniknąć w sferę działania innego, to pozbawia go możliwości aktywnego spełniania swych zadań i tym samym
prowadzi do zubożenia społeczeństwa i do osłabienia wzrostu dobra wspólnego.”
To tym osobom chcemy poświęcić dzisiejsze święto i wspominać Konstytucję 3-Majową jako akt patriotycznego uniesienia Narodu, który zawsze tęsknił do Polski wolnej, sprawiedliwej i sprawnie zarządzanej.
Wolnej Polsce i jej bohaterom cześć.
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autor: M. S.

Rodzinne sadzenie drzew z imieniem i nazwiskiem dziecka – taka akcja to prawdziwy strzał w
dziesiątkę! W słoneczny kwietniowy poranek w Chorzelach odbyła się druga edycja akcji
„Aleja Dzieci”. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt osób, głównie rodzice z dziećmi, ale także
dziadkowie, ciocie czy wujkowie. Jednym słowem: rodzinna impreza z misją ekologiczną w tle!

Założenie jest proste: każde nowonarodzone dziecko i jego rodzice otrzymują drzewko i miejsce w
symbolicznej alei drzew. Obok nowo posadzonych klonów znajdują się tabliczki z imieniem i
nazwiskiem małego mieszkańca. Projekt powstał z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej.
Ubiegłoroczna akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, dlatego też
władze miasta postanowiły wpisać wydarzenie w coroczny plan uroczystości w gminie Chorzele.
Każde dziecko otrzymało gratulacje oraz dyplom małego Przyjaciela Przyrody, aby podkreślić jak
ważna jest edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat życia. Nie zabrakło też kolorowych
baloników i słodkości. Rodzice wypowiadają się bardzo pozytywnie na temat niezwykłej alei.
Gmina Chorzele wpadła na wyjątkowy pomysł, niespotykany, a jednocześnie przyjęty
z niezwykłym entuzjazmem wśród mieszkańców i podziwem w powiecie przasnyskim.
Dzięki temu rodzice czują się wyróżnieni. Mają także okazję do rodzinnych spacerów, aby odwiedzić drzewko, w towarzystwie swoich bliskich, spotykając sąsiadów czy innych rodziców. Tegoroczna akcja upamiętniająca narodziny dzieci w gminie Chorzele zebrała tłumy uczestników. Posadzonych zostało prawie 50 drzew. W zeszłym roku akcja objęła 60 osób.
Rodzice przyznają, że inicjatywa zasługuje na kontynuację. Wspólne sadzenie drzew to łączenie
różnych pokoleń. W akcji uczestniczyły nie tylko dzieci z rodzicami, ale także dziadkowie, ciocie
czy wujkowie. To świetny sposób na integrację, a także tworzenie przywiązania do miejsca swojego pochodzenia, miejsca w którym się urodziło i wychowywało. Dodatkowym atutem jest aspekt
ekologiczny, budzenie szacunku i miłości wobec przyrody, która jest elementem naszego
otoczenia. Poprzez sadzenie drzewek nawiązuje się pewnego rodzaju więź człowieka z tym
drzewkiem, staje się ono częścią miłych wspomnień i rozmów rodzinnych.
Akcja zorganizowana przy ul. 11 listopada w Chorzelach to strzał w dziesiątkę. Tego typu
przedsięwzięcia są doskonałą okazją do podkreślenia roli rodziny oraz rodzicielstwa w naszym
społeczeństwie. Symboliczne posadzenie drzewka sprawia, że każda z rodzin zyskuje swoje historyczne i emocjonalne miejsce na terenie miasta. Jak twierdzi burmistrz Beata Szczepankowska, głównym
motywem zainicjowania utworzenia alei, jest chęć stworzenia w mieście miejsca o szczególnym
znaczeniu sentymentalnym, zarówno dla rodziców, jak i dla całej naszej społeczności lokalnej.
Burmistrz podkreśliła, że aleja pozwoli upamiętnić wyjątkowy moment w życiu każdej rodziny, jakim
są narodziny dziecka. Dodała także, że na jej sercu leży to, aby mieszkańcy mieli możliwość
pielęgnowania posadzonych przez siebie drzew, a przychodząc w to miejsce z dziećmi pokazywali im
coś wyjątkowego, zaszczepiając tym samym dbałość o to szczególne dla nich miejsce.
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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
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) to zaburzenia rozwojowe występujące u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży.
FASD powoduje m. in.: uszkodzenia układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania, niedorozwój umysłowy, nadpobudliwość psychoruchowa, wady
rozwojowe (m.in.: serca i stawów), zniekształcenia głowy i twarzy, problemy z nauką.
Zaburzenia związane ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.
Nie ma „bezpiecznej” ilości alkoholu, której spożycie nie naraża dziecka na wystąpienie FASD, nawet
najmniejsza ilość alkoholu podczas ciąży ma negatywny wpływ na rozwój dziecka, dlatego kobiety planujące ciążę lub spodziewające się dziecka nie powinny pić alkoholu!
Pamiętaj, że zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez całkowitą abstynencję w
ciąży!

Źródło: www.ciazabezalkoholu.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: 29 753-4481 lub Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu, nr telefonu: 29 753-44-81.
UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA MATURZYSTÓW W ZSP W CHORZELACH

autor: ZSP w Chorzelach

,, Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz, coś kończy się żeby coś mogło trwać... ''
Dnia 27 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkół Powiatowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Chorzelach, jak co roku, odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego. Apel
miał bardzo wyjątkowy charakter, który zapewnił uczniom zarówno swobodną jak i wzruszającą atmosferę. Maturzyści wprowadzili po raz ostatni sztandar szkoły, po czym został odśpiewany hymn państwowy. Na uroczystości obecni byli między innymi Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska.
Przedstawiciele klas III serdecznie dziękowali Dyrektorowi szkoły
Krzysztofowi Milewskiemu za umożliwienie im nauki w pięknej, bezpiecznej i dobrze wyposażonej w pomoce naukowe szkole, a Wicedyrektor szkoły Marlenie Chmielewskiej-Burczyńskiej za pomoc w nauce, życzliwość i uśmiech na co dzień, nauczycielom oraz wychowawcom za trud i serce włożone w kształcenie i wychowanie, żegnali pracowników szkoły i młodszych kolegów. Dopełnieniem uroczystości
było wręczenie symbolicznych kwiatów w ramach podziękowania nauczycielom, a także śpiew chórku szkolnego oraz uczennicy, który umilił całą uroczystość i nadał wzruszające chwile.
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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.

Postępowania spadkowe
W celi zainicjowania postępowania spadkowego, należy sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku po zmarłej osobie, który zostanie rozpatrzony przez sąd rejonowy właściwy ze względu na
ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Reasumując, jeśli dana osoba zmarła np. w Warszawie, a stale przed śmiercią zamieszkiwała w Chorzelach, to sądem właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku będzie Sąd Rejonowy w Przasnyszu. Wymaga podkreślenia, że ustawodawca
wskazuje na ostatnie miejsce faktycznego zamieszkania, nie zaś zameldowania. Jeśli nie możemy
ustalić właściwego sądu w oparciu o powyższe kryteria, to sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy.
Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy uiścić opłatę sądową w kwocie 50zł, w przypadku
natomiast gdy wniosek ten dotyczy stwierdzenia nabycia spadku po kilku osobach – wielokrotność tej
kwoty.
Do wniosku tego należy dołączyć :
- odpis skrócony aktu zgonu
- odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego (jeśli pozostawał w związku małżeńskim)
- odpisy skrócone aktów urodzenia wszystkich mężczyzn biorących udział w postępowaniu oraz aktów małżeństwa -w przypadku kobiet (lub ich urodzenia, gdy nie są mężatkami).
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy nie mamy pewności, czy zmarły pozostawił długi spadkowe,
przez okres 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, możemy złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Przyjęcie spadku może nastąpić wprost
(spadkobierca ponosi wówczas odpowiedzialność za długi spadkowe) lub z dobrodziejstwem inwentarza (tu również ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, ale w przeciwieństwie do oświadczenia
wprost, tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku). Decyzja w tym przedmiocie może mieć dla nas doniosłe skutki na przyszłość, dlatego też należy ją dogłębnie przeanalizować i
podjąć niezbędne kroki prawne. Złożenie stosownego oświadczenia decyduje bowiem o tym, czy po
osobie zmarłej odziedziczymy długi spadkowe, czy też nie.
A co oznacza odrzucenie spadku? W przypadku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku - spadkobierca jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku, czyli nie będzie dziedziczył po zmarłym.
Zarówno stwierdzenia nabycia spadku, jak i złożenie stosownego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może mieć miejsce nie tylko we właściwym sądzie, ale również w obecności notariusza,
który posiada kompetencje, aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.
Należy pamiętać o wspomnianym 6-miesięcznym terminie na złożenia oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku, gdyż uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w tym terminie
może nastąpić tylko i wyłącznie w skomplikowanym postępowaniem sądowym.
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autor: K. Idźkowska—Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Od 25 maja 2018 r. obowiązywać będą nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO.
RODO kładzie nacisk na respektowanie praw osób fizycznych w procesie przetwarzania ich danych osobowych. Do praw osób, których dane są przetwarzane przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach należą:
1. Prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO):
„Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane
są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.”
2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):
„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia.”
3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe w sytuacjach
przewidzianych rozporządzeniem.”
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO):
„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w sytuacjach
przewidzianych rozporządzeniem.”
5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz
ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu
dostarczono te dane osobowe.”
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO):
„Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.
e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.”
7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie wyrażonej
przez osobę, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadkach uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza postanowienia RODO, osobie, której
dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do organu będącego jego następcą).
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autor: A. Tańska

Nasi lokalni bohaterowie z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem walczyli o niezależność naszej
Ojczyzny. W tym roku, kiedy to obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, należy z jeszcze większym szacunkiem i uwagą przypomnieć postacie, które swoją piękną, patriotyczną postawą tą suwerenność wywalczyły.
Z pewnością do takich osób należy Henryk Tański. Urodził się 26 września
1897 roku w Chmielonku. Niegdyś wieś ta należała do zaboru rosyjskiego,
guberni płockiej, gminy Krzynowłoga Mała. Był synem rolnika, który już
jako młodzieniec wyróżniał się ponadprzeciętną inteligencją, rozwagą,
uczciwością oraz wielkim patriotyzmem. Wychowywany w duchu miłości
do Ojczyzny, jako 22-letni mężczyzna zgłosił się na ochotnika do 33. pułku piechoty jednostki wojskowej w Łomży. I tak rozpoczęła się jego walka
o wolną Polskę. Podczas jednego ze starć z wojskami nieprzyjaciela dostał
się do moskiewskich łagrów. Po ucieczce z niewoli osiedlił się we wsi Zagaty w gminie Chorzele, gdzie wspólnie z żoną Zofią, prowadził gospodarstwo rolne.

Henryk Tański
z żoną Zofią

Nauka w zaborze rosyjskim
W zaborze rosyjskim nauka odbywała się pod dużą presją zrusyfikowania młodzieży. Stąd też, wszystkie lekcje, oprócz religii, prowadzone były tylko i wyłącznie w języku rosyjskim, co dodatkowo utrudniało edukację.
Oprócz tego, uczęszczać do szkoły mogły jedynie dzieci osób sprawujących władze bądź przyszli kandydaci
na żołnierzy do carskiej armii. Henryk Tański jako syn rolnika, mógł uczęszczać do szkoły w Krzynowłodze
Wielkiej tylko w miesiącach zimowych. Mimo to, z dobrym wynikiem zdołał ukończyć szkołę podstawową, a
umiejętności, które zdobył posłużyły mu w dorosłym życiu.
Początki służby
W maju 1919 roku młody Tański wstąpił jako ochotnik do stacjonującego w Łomży 33. Pułku piechoty. Z
racji na swobodne posługiwanie się językiem rosyjskim, zarówno w piśmie jak i mowie, został przydzielony
do III batalionu dowodzonego przez Jerzego Sawickiego. Stamtąd, został oddelegowany do kompanii 11A
pod dowództwem podporucznika Wacława Zdrojewskiego.
Już trzy miesiące później, Henryk Tański wraz ze swoimi kompanami, wyruszył na front litewsko – białoruski. Początkowo walki z bolszewikami przebiegały pomyślnie dla naszych żołnierzy. Często ich przeciwnicy
poddawali się bez walki. Polacy zdobywali więc coraz większe terytorium przejmując jednocześnie sprzęt
wojenny Rosjan. Niestety, sytuacja uległa zmianie w walkach pod Uszaczem, na początku listopada 1919 roku, gdzie ucierpiało wielu żołnierzy z kompanii 10A i 11A z III batalionu. Wśród nich był również Henryk
Tański, który został ranny w lewe ramię. Dolegliwości i ból po ranie odczuwał już do końca życia.
Życie w niewoli
Młodego, rannego żołnierza pojmano. W ten sposób dostał się do niewoli. Następnie uwięziono go w bydlęcych wagonach kolejowych, skąd został skierowany do moskiewskich łagrów. Warunki podróży Tańskiego i
innych schwytanych były tragiczne. Wiezieni w wagonach odżywiali się jedynie rozpuszczonym śniegiem i
pastewnymi burakami. Gdy dotarli na miejsce zostali osadzeni w łagrach oraz wysłani do nieludzkich, niewolniczych prac. W jednym baraku mieszkało około dwunastych internowanych, w różnym wieku. Największy
odsetek jeńców stanowiły osoby starsze, które były wyniszczone morderczymi pracami.
Wszystkim „mieszkańcom” łagrów dokuczał głód oraz wycieńczenie fizyczne i psychiczne. Tą kruchość
ludzkiego życia najsilniej dało się odczuć w okresie zimy, kiedy to umieralność wśród uwięzionych była największa. Właśnie z tego powodu, Henrykowi Tańskiemu jako jednemu z młodszych osadzonych, nakazano
kopanie grobów dla zmarłych współwięźniów. Praca ta była nadzwyczaj nieludzka, nie tylko ze względów
psychicznych. Temperatura powietrza spadała nawet do -40˚C, a ziemia była zamarznięta aż do dwóch metrów. Ciężko więc sobie nawet wyobrazić z jakim trudem i ogromnym wysiłkiem więźniowie musieli przygotowywać groby dla innych jeńców.
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Po całym dniu katorżniczej pracy, pan Henryk wracał do łagru, żeby zjeść jedyny posiłek w ciągu dnia - podmarzniętą zupę z buraków pastewnych. Następnie, pod osłoną nocy, wysyłano go do kolejnej pracy, która polegała na wywożeniu ciał internowanych osób, które nie zdołały udźwignąć ciężaru morderczej pracy oraz utrzymujących się, wysokich mrozów. Podczas wykopywania grobów mężczyzna nabawił się przepukliny, czego skutki odczuwał już do końca życia.

Siarczysty chłód dokuczał również bardziej wytrzymałym więźniom, którzy nieustannie walczyli o przeżycie
kolejnego dnia. Z tego powodu, Tański oraz jego współtowarzysze rozbierali zmarłych jeńców z lepszych ubrań,
żeby móc samemu przetrwać największe mrozy. W ten sposób nasz bohater zdobył bezrękawnik z kożuszka. Ta
wydawałoby się niewielka, skromna część garderoby, pozwoliła mężczyźnie przeżyć srogie warunki niewoli.
Pokrzepienie, wiarę i nadzieję dawał mu także znaleziony na froncie obrazek Matki Boskiej, który w późniejszym czasie zajmował honorowe miejsce w domu rodziny Tańskich.
Droga do wolności
Po srogiej i mroźnej zimie nastała upragniona wiosna. Jednak wraz ze wzrostem temperatury pojawiły się kolejne
udręki, które tym razem dotknęły wszystkich mieszkańców Rosji. Otóż wiosną 1920 roku w całym kraju panował wielki głód. Jedyny posiłek stanowiły niewielkie porcje zgniłych buraków. Taka sytuacja zmuszała jeńców
do wydawałoby się niewyobrażalnych czynów, które jednak były dla nich jedynym źródłem przeżycia. Do takich
zachowań należało wchodzenie na drzewa i zjadanie surowych ptaków, uchodzących wśród więźniów za prawdziwy przysmak.
Chcąc zaradzić panującemu głodowi, skazanych, którzy byli zdolni do pracy, wysyłano w ciągu dnia do pracy
polegającej na sadzeniu ziemniaków. W nocy natomiast musieli oni pilnować pól, na których posadzili warzywa,
aby wygłodniali mieszkańcy Moskwy nie wykopywali ich dla siebie i swoich rodzin. W tym celu uzbrojono
więźniów w karabiny bez amunicji. Do tej grupy należał również pan Henryk, który dzięki biegłej znajomości
języka rosyjskiego, mógł porozumieć się z mieszkańcami, którzy pod osłoną nocy podkradali ziemniaki. Właśnie
w ten sposób Tański otrzymał pomoc w zorganizowaniu ucieczki z moskiewskich łagrów. W tym wyczynie towarzyszyło mu dwóch starszych jeńców. Inni więźniowie byli zbyt wygłodzeni oraz zastraszeni, aby odważyć się
na niezwykle niebezpieczną próbę odzyskania wolności.
Powrót z niewoli trwał 5 tygodni i 4 dni. Tański uciekał głównie pieszo po zapadnięciu mroku, choć zdarzała się
również podróż pociągami, a główny posiłek stanowiła leśna roślinność. Niestety dwaj współwięźniowie pana
Henryka nie towarzyszyli mu do końca wędrówki. Pewnego dnia podczas przeprawy przez rzekę, trzej uciekinierzy zostali ostrzelani. Mężczyźni rozbiegli się po lesie i już nigdy się nie spotkali. Do końca życia Henryk Tański
nie dowiedział się jaki los spotkał jego kolegów, a wspomnienia tych strasznych chwil zawsze wzbudzały w nim
ogromny żal i wzruszenie.
Życie w Ojczyźnie – wróg klasowy numer 1
W końcu morderczy trud ucieczki zaowocował powrotem do upragnionej Ojczyzny. Pierwszą rzeczą jaką uczynił było stawienie się do 33. pułku piechoty jednostki wojskowej w Łomży. Po II wojnie światowej Tański uchodził za żołnierza, który sprzeciwiał się i walczył z ustrojem Lenina. Właśnie z tego powodu, był szykanowany
przez komunistów poprzez nieustanne wzywania na przesłuchania i wypytywanie o niewolę oraz działalność żołnierską. Mężczyzna wiedząc jakie może ponieść konsekwencje, do niczego się nie przyznawał. Chciał jedynie
wieść spokojne życie i wspólnie z żoną zająć się pracą w gospodarstwie rolnym. Mimo to, ze względu na przeszłość mężczyzny zaliczono go do grupy „wroga klasowego numer 1”. Stosowano więc wobec niego wszelkie
możliwe formy nękania i utrudniania życia. Na przykład, nie zwolniono go z obowiązkowych dostaw mleka,
zboża, ziemniaków i mięsa naliczanych oddzielnie dla każdego hektara (niezależnie czy były one uprawiane), w
sytuacji gdy inni rolnicy mieli taką możliwość. A jak wiadomo, po wojnie było bardzo ciężko uprawiać ziemię,
chociażby ze względu na deficyt koni, krów czy świń, które zostały wybite przez wojska.
Właśnie w takich warunkach przyszło żyć Henrykowi Tańskiemu – naszemu skromnemu bohaterowi, który walczył o suwerenność kraju. Zmarł 5 lutego 1980 roku, w wieku 83 lat. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w
Chorzelach, gdzie do dnia dzisiejszego odwiedzają go wdzięczni mieszkańcy naszej gminy oraz najbliższa rodzina. To właśnie dzięki takim postaciom, możemy dzisiaj cieszyć się wolną Polską, która ową niepodległość posiada już od 100 lat.
Tekst napisany na podstawie wspomnień Zofii Tańskiej
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opracowała: M. S.

Wincenty Witos
Urodził się 21 stycznia 1874 w Wierzchosławicach, zmarł 31 października
1945 w Krakowie.
Wincenty Witos to wyjątkowa postać w historii Polski. Został zapamiętany
jako polski polityk, działacz ruchu ludowego oraz trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1895 roku w Stronnictwie Ludowym, w latach
1908–1914 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, od 1909 do 1931
wójt Wierzchosławic.
Wincenty Witos narodził się w chłopskiej rodzinie Wojciecha i Katarzyny ze Sroków,
zamieszkałej w galicyjskich Wierzchosławicach. Rodzice byli ubodzy, posiadali jedynie dwie morgi ziemi rolnej. Rodzina mieszkała w chacie krytej strzechą, w izbie przerobionej ze stajni. Wincenty Witos miał dwóch braci – Jana i Andrzeja. Ten drugi również został działaczem ruchu ludowego. Jego edukacja odbywała się w latach 18841888, kiedy ukończył cztery klasy szkoły wiejskiej. Po tym okresie rozpoczął pracę jako drwal.

W roku 1895 został członkiem Stronnictwa Ludowego. W tym samym roku rozpoczął także dwuletnią
służbę wojskową w austriackiej armii. Jego kariera polityczna rozwijała się bardzo szybko. Już 6 lat
później wypracowana pozycja pozwoliła mu objąć stanowisko w Radzie Naczelnej Stronnictwa Ludowego. Z tego samego ugrupowania został wybrany do Sejmu Krajowego Galicji, który znajdował się
we Lwowie. Funkcję tę pełnił od 1908 do 1914 roku. W międzyczasie został wybrany także na stanowisko wójta jego rodzinnych Wierzchosławic (był nim do 1931 roku). Z powodu konfliktu w partii
utworzone zostało nowe ugrupowanie – Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, którego był wiceprezesem, a od 1916 roku prezesem. Jego działalność skupiała się na popieraniu dążeń niepodległościowych. Premierem po raz pierwszy został w 1920 roku, kiedy to utworzono Rząd Obrony Narodowej.
Jego działalność przyczyniła się do wygranej nad bolszewikami. W wyniku rozpadu koalicji rządowej,
Witos złożył dymisję w 1921 roku. Na czele rady ministrów stanął po raz kolejny w 1923 roku, szybko
jednak zmuszono go do ustąpienia. Jego ponowny wybór na premiera, na początku maja 1926 roku,
skłonił Józefa Piłsudskiego do przeprowadzenia wojskowego zamachu stanu.

W 1930 roku został przez władze uwięziony w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem. W procesie politycznym skazano go na osiemnaście miesięcy więzienia. W latach 1933-1939, w obawie przed
ponownym osadzeniem w więzieniu, przebywał na wychodźstwie w Czechosłowacji.
Źródło: www.biogramy.pl/www.dzieje.pl
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Konkurs wiedzy ekonomicznej PROSTAEKONOMIA.PL

autor: ZSP w Chorzelach

19 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSP w Chorzelach wzięli udział w konkursie wiedzy ekonomicznej
„PROSTAEKONOMIA.PL”. zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie,
Mazowiecką Izbę Gospodarczą oraz Stowarzyszenie Wolni Obywatele o/Ciechanów. Do konkursu przystąpiło
165 osób z 19 szkół z terenu Mazowsza.
Nasi uczniowie zajęli pięć pierwszych miejsc od 1-5. Jest to kolejny sukces Zespołu Szkół Powiatowych w
Chorzelach.
I miejsce- Andrzej Brodzik II a LO,
II miejsce – Julia Królicka II a LO,
III miejsce – Oliwia Wojciechowska Ia LO,
IV miejsce – Sandra Siejka Ia LO,
V miejsce – Wiktoria Piórkowska Ia LO.
Opiekun – Krzysztof Drężek
II część kursu komputerowego w Zarębskiej Filii Bibliotecznej
autor: MGBP w Chorzelach

Dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Beacie Szczepankowskiej, która zwiększyła powierzchnię zajmowaną przez Bibliotekę w Zarębach o dodatkowe pomieszczenia, oraz wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności, w której funkcjonuje Biblioteka, od 13 kwietnia do 14 czerwca br. MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach zorganizowała dla wszystkich chętnych kurs komputerowy.
Jest to kontynuacja I części kursu (podstawy
korzystania z komputera), rozszerzająca wiadomości i umiejętności kursantów. Kurs jest
bezpłatny, warunkiem uczestnictwa była deklaracja udziału uczestników we wszystkich
lekcjach. Tym razem kurs obejmuje 102 godz.
Grupa składa się z 10 osób, spotkania odbywają się 2 -3 razy w tygodniu.
autor: MGBP w Chorzelach

II Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej „Bibliotekos”

15 maja br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył się II Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej „Bibliotekos”. Tematem tegorocznej edycji była „Poezja Patriotyczna”. Honorowy patronat konkursu objęła Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska wraz z Komitetem Obchodów Święta Niepodległości. Konkurs odbył się w
dwóch kategoriach a Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:
Kategoria „Dzieci” (IV-VI klasy Szkoły Podstawowej) MIEJSCE I – Natalia Tłoczkowska, MIEJSCE II Patrycja Sędrowska, MIEJSCE III Daria Milewska
Kategoria „Młodzież” ( VII klasy Szkoły Podstawowej, II i III klasy gimnazjum oraz Szkoły Ponadgimnazjalne): MIEJSCE I – Aleksandra Piórkowska, MIEJSCE II- Zuzanna Paras; Zuzanna Rosa, Miejsce IIIAnna Majewska; Aleksandra Jeziorek.
Z rąk Pani Burmistrz oraz Komisji Konkursowej i Organizatorów wszyscy zwycięzcy otrzymali specjalne nagrody i dyplomy a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia i dyplomy.
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CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

autor: I. Rogowska — Gminny Koordynator Sportu

8 maja 2018r. na stadionie w Chorzelach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Czwórboju Lekkoatletycznym
dziewcząt i chłopców. Są to ostatnie zawody w Gminnym Kalendarzu Szkolnych Igrzysk Sportowych. Turniej
cieszy się dużym zainteresowaniem i startują w nim wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Drużyny
liczą po 6 zawodniczek i 6 zawodników. Każdy zawodnik musi wystartować w czterach dyscyplinach lekkoatletyczych: skok w dal, w bieg na 60 m, w bieg na 600 m dz. i 1000 m chł. i w rzut piłeczką palantową. Uzyskane wyniki przeliczane są na punkty. Drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów wygrywa zawody.
W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna z SP Nr 1 Chorzele, II m SP Krzynowłoga Wielka, III m SP
Poścień, IV SP Zaręby, V m SP Krukowo i VI m SP NR 2 Chorzele. W kategorii chłopców I miejsce zajęła
drużyna z SP Nr 1 Chorzele, II miejsce SP Krukowo i III miejsce SP Zaręby, IV m SP Poścień, V m SP Nr 2
Chorzele i VI m SP Krzynowłoga Wielka. Najmłodszymi uczestnikami turnieju były drużny z klas IV z SP Nr
2 Chorzele.
Drużna dziewcząt SP Nr 1 Chorzele- Natalia Oleksik, Antonina Wiśnicka, Olga Bogdańska,

Anna Berk, Wiktoria Przewodowska, Emilia Kopczyńska,
Maja Przybyłek, Kamila Szymańska, Kinga Małkowska
- opiekun Radosław Zakrzewski
Drużna chłopców SP Nr 1 Chorzele- Jakub Antosiak, Artur Sajdych, Kacper Krzykowski,
Kacper Ejma, Błażej Rogoziński, Dawid Kobus, Andrzej Zaręba.
- opiekun Radosław Zakrzewski.
Dwie drużyny dziewcząt i dwie chłopców awansowały do etapu powiatowego, który odbył się
10.05.2018r. na stadionie w Jednorożcu. Dziewczęta SP Nr 1 Chorzele obroniły I miejsce i awansowały do etapu międzypowiatowego.

Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwyż
W dniu 13.04.2018 roku na hali sportowej w Chorzelach odbyły się Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwyż
dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla gimnazjów były to kwalifikacje do
zawodów międzypowiatowych w Ostrołęce, awans dawały trzy pierwsze miejsca z klas II i trzy z klas III. Na
słowa uznania zasługują wyniki uzyskane w klasach drugich Sebastiana Moszczyńskiego 195 cm i Damiana
Zakrzewskiego 185 cm. Obaj zawodnicy trenują w chorzelskim gimnazjum pod okiem Andrzeja Danelskiego.
Wyniki Mistrzostw:
Dziewczęta klasy II
I m. Majewska Anna 135 cm Zaręby
II m. Oleksik Sandra 130cm Chorzele
III m. Mrówka Iwona125cm Zaręby
szkoły ponadgimnazjalne
Dziewczęta Im. Koczkodon Nikola 140 cm Chorzele
IIm. Dymerska Izabela 135cm Chorzele
IIIm. Radomska Aleksandra 135 cm Chorzele
Chłopcy klasy III
Im. Sędrowski Jakub 165 cm Chorzele
IIm. Borkowski Igor 165cm Chorzele
IIIm. Gacioch Kacper 165cm Chorzele

Dziewczęta klasy III
Im. Stanejko Milena 125 cm Chorzele
IIm. Milewska Małgorzata 125cm Chorzele
IIIm. Orzeł Kinga 125 cm Jednorożec
Chłopcy klasy II
Im. Moszczyński Sebastian 195 cm Chorzele
IIm. Zakrzewski Damian 185cm Chorzele
IIIm. Koziatek Mateusz 155cm Jednorożec
Chłopcy szkoły ponadgimnazjalne
Im. Olender Adam 190 cm Chorzele
IIm. Siemieński Mateusz 165cm Chorzele
IIIm. Moszczyński Miłosz 155cm Chorzele

Sędzia główny Danelski Andrzej
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autor: A. Tańska
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Aleja Dzieci w Chorzelach (galeria)

