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Przebudowa drogi Raszujka – Olszewka
22 lipca odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka
w gminie Chorzele ( Etap I)”. Na to przedsięwzięcie złożono dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z.o.o., z którą 17 lipca
została podpisana umowa. Przewidziany termin wykonania robót zaplanowany jest na 30 września br.
Droga Poścień Wieś Etap II
27 czerwca została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych
„OSTRADA” Sp. z.o.o., na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś
– Etap II”. Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na 10 września br.

Kolejna umowa podpisana
18 lipca nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na budowę drogi – ulicy Brzozowej w Chorzelach
wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614 w zakresie włączenia projektowanej ulicy do
ul. Zarębskiej. Wyłonioną firmą, która złożyła najkorzystniejsza jest GUTBRUK Tomasz Gutowski.
Zakończenie prac przewidziane jest na 30 listopada br.
Plac zabaw w Duczyminie
Nastąpił odbiór prac dotyczących zainstalowania i budowy placu zabaw w Duczyminie. To wspaniała
inwestycja mająca na celu zintegrowanie lokalnej społeczności i stworzenia miejsca do bezpiecznej
zabawy i aktywności ruchowej dla dzieci z Duczymina i okolic. W trakcie realizacji są również place
zabaw w Nowej Wsi k. Duczymina, Krzynowłodze Wielkiej oraz Otwarte Strefy Aktywności
w Krukowie i Raszujce.

Pumptrack w Chorzelach
17 lipca została podpisana umowa z firmą TECHRAMPS Piotr Nowak na realizację zadania
pn. „Dostawa wraz z montażem rowerowego placu zabaw – pumptracka”. Tor usytuowany będzie na
stadionie miejskim w Chorzelach. Przy torze będą również zlokalizowane elementy małej architektury
czyli tablica informacyjna, ławeczki, stojak na rowery i kosz na śmieci. Zakończenie instalacji
pumptracka przewidziane jest na 15 września.
Rozbudowa targowiska w Chorzelach
2 lipca nastąpiło otwarcie ofert dotyczące zadania pod nazwą „Rozbudowa targowiska miejskiego przy
ul. Zarębskiej w Chorzelach”. Na to przedsięwzięcie została złożona jedna oferta, która aktualnie jest
weryfikowana przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń dotyczących rozbudowy targowiska. Kolejnym etapem będzie rozbudowa
targowiska, na która składać się będzie: budowa wiaty targowej oraz niezbędnej infrastruktury, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, placów na pojemniki na odpady, odwodnienia i oświetlenia terenu i wiele innych.
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Kolejna przebudowa drogi w naszej gminie!
2 lipca została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo—kosztorysowej
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Opiłki Płoskie. Koszt przygotowania dokumentacji
wyniesie 23 370 zł.
Spotkanie z sołtysami
W Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach 28 czerwca odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym
omawiane były sprawy dotyczące systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
i organizacji tegorocznych dożynek gminnych. Sołtysi zostali także poinformowani o możliwości składania wniosków przez rolników o szacowanie strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego „suszy”/ „huraganów”. Wnioski rolnicy mogli składać w siedzibie Urzędu do 13 lipca.
Remont budynku OSP w Duczyminie
22 czerwca burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę z Marszałkiem Adamem Struzikiem
na dofinansowanie budynku OSP w Duczyminie. Kwota dofinansowania wynosi 23 742 zł.
Gminny Turniej Wsi na wesoło
Po raz trzynasty w miejscowości Poścień Wieś w dniu 15.07.2018r. rozegrano turniej wsi na wesoło.
W turnieju wzięło udział 7 wiosek z terenu miasta i gminy Chorzele. Uczestnicy, którzy przystąpili do
zabawy mieli do rozegrania 6 konkurencji (bieg we wspólnych spodniach, wyścig koników, strzał
piłką do bramki w kaloszach, toczenie opony, wyścig po skrzynkach oraz bieg z deską na której
umieszczono ziemniaki). W wyniku trwającej około 2 godzin rywalizacji wyłoniono zwycięzców
turnieju. W tym roku zwycięzcy turnieju oprócz dyplomów i pucharów otrzymali także nagrody
finansowe (2000zł- I miejsce, 1500zł- II miejsce i 1000zł – III miejsce). Przyznane środki finansowe
zwycięzcy turnieju będą mogli wykorzystać na wyposażenie świetlic wiejskich. Sędzią głównym
turnieju był Pan Michał Zawojek, którego wspierała komisja w składzie: Janusz Nidzgorski, Ryszard
Kosiorek i Grażyna Tymińska. Po zakończeniu imprezy dla uczestników turnieju zorganizowano
wspólny poczęstunek, a dla kibiców grochówkę. Rywalizującym drużynom kibicowała Beata
Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, która po zakończeniu imprezy wręczyła im
nagrody, puchary i dyplomy.
Wyniki turnieju:
I miejsce- Raszujka z wynikiem 71 pkt
II miejsce- Budki z wynikiem 66 pkt
III miejsc- Poścień Wieś z wynikiem 60 pkt
IV miejsce- Duczymin 59 pkt
V miejsce- Zaręby 56 pkt
VI miejsce- Łaz 55 pkt
VII miejsce- Zdziwój Stary 43 pkt
Za rok Turniej Wsi zostanie rozegrany
w Raszujce.
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STAROSTWO I PZD MODERNIZUJE KOLEJNE DROGI. TRWA REMONT DROGI
POWIATOWEJ CHORZELE – BUDKI – POŚCIEŃ – ZARĘBY
O modernizację drogi słusznie mocno zabiegała mieszkanka Pruskołęki Grażyna Tymińska.
Droga była dziurawa, wąska i nierówna. Dojazd do Pościenia, Zarąb, Pruskołęki czy Budek
w Gminie Chorzele będzie niebawem zupełnie nowy. Trwa właśnie modernizacja drogi
powiatowej relacji Chorzele – Budki – Poścień – Zaręby.
Starania mieszkanki Pruskołęki wsparli radni powiatowi Grażyna Wałpuska i Wojciech Piórkowki oraz
burmistrz Chorzel Beata Szczepankowska, a starosta Zenon Szczepankowski wraz zarządem powiatu pozyskał
środki unijne na realizację tej potrzebnej inwestycji.
– To bardzo potrzebna inwestycja dla mieszkańców
Pościenia, Zarąb, Pruskołęki czy Budek, ale też pozostałych
użytkowników tej trasy w naszej gminie. Cieszymy się,
ze zyska ona nową nawierzchnię, będzie równa
i bezpieczna – mówi Grażyna Tymińska wraz z radnymi
powiatowymi z Gminy Chorzele, którzy na bieżąco
doglądają na swojej gminie robót drogowych, będąc
w stałym kontakcie z wykonawcą oraz mieszkańcami.
To kontynuacja wielkich inwestycji drogowych powiatu, które Starostwo i PZD prowadzi na terenie wszystkich
miast i gmin. Wykonawcy przygotowują właśnie do realizacji następne drogi powiatowe, na które Powiat
pozyskał pieniądze.
Cała ofensywa drogowa powiatu obejmuje ponad 200 km dróg we wszystkich miastach i gminach. Powstają
nowe mosty, a prawie 40 odcinków drogowych w ok. 80 miastach, miejscowościach i wsiach zyska nową
nawierzchnię. Część z dróg zostanie przebudowana, niektóre przejdą kompleksowy remont, inne zaś zostaną
wykonane od nowa. Starostwo i PZD pozyskało na inwestycje drogowe na ten rok ponad 50 mln zł.
W gminie Chorzele w ramach obecnego przetargu starostwo i PZD zmodernizuje ponadto drogi:
- Opaleniec – Baranowo (do granic powiatu); - Krukowo – Ostrówek; - Rycice – Bagiennice; - Krzynowłoga
Wielka – od drogi (Janowo – Mchowo); - Zaręby – Wielbark (do granic województwa); - Stara Wieś –
Chorzele – Krasnosielc.

TRWA MODERNIZACJA DROGI KRUKOWO – OSTRÓWEK I KOLEJNYCH
NA TERENIE GMINIE CHORZELE
Radna Powiatowa Grażyna Wałpuska i mieszkaniec Krukowa Krzysztof Kulasik przeglądali postępy
prac na modernizowanej przez starostwo i PZD drodze powiatowej Krukowo – Ostrówek w Gminie
Chorzele.
O modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Chorzele
zabiegali Wojciech Piórkowski i Grażyna Wałpuska - radni powiatowi
z tego terenu wraz z mieszkańcami, starostą Zenonem
Szczepankowskim, zarządem powiatu oraz burmistrz miasta i Gminy
Chorzele Beatą Szczepankowską.
Aktywnie i skutecznie władze samorządowe i radnych wspierali w tych staraniach w imieniu mieszkańców:
Grażyna
Tymińska
z
Pruskołęki
i
Krzysztof
Kulasik
z
Krukowa.
Droga Krukowo – Ostrówek jest właśnie przez Powiat realizowana. Inne są przygotowywane do inwestycji.
Będziemy o nich informować na bieżąco.
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REAKTYWACJA KOLEI NA TERENIE POWIATU CORAZ BLIŻEJ !
Szczegółowe uzgodnienia kolejnych etapów modernizacji i uruchomienia linii kolejowej nr 35
Ostrołęka – Chorzele były przedmiotem spotkania starosty przasnyskiego, przedstawicieli miast i gmin
naszego powiatu zrzeszonych w stowarzyszeniu Królewiecki Obszar Funkcjonalny Porozumienie
Przasnyskie, Nadleśnictw Przasnysz, Parciaki, Wielbark oraz dyrektora PKP PLK Siedlce Andrzeja
Kmiecika i przedstawicieli kolei.

12 maja w dworku w Chojnowie strony szczegółowo uzgodniły kolejne etapy modernizacji linii kolejowej
nr 35 Ostrołęka – Chorzele na terenie naszego powiatu, a w szczególności skrzyżowań linii z drogami
powiatowymi, gminnymi i leśnymi.
MARSZAŁEK ADAM STRUZIK PRZYWIEZIE
DO STAROSTWA W PRZASNYSZU KOLEJNE 47 MLN ZŁ!

33,5 mln zł otrzyma Politechnika Warszawska na projekt „Poligon doświadczalno-wdrożeniowy
w powiecie przasnyskim” cz. I – Lotnisko w Sierakowie. 13,5 mln zł otrzyma przasnyski szpital
powiatowy na zakup aparatury i wyposażenia.
28 lipca 2018 r. do powiatu przasnyskiego przyjedzie
Marszałek i Sejmik Województwa Mazowieckiego
na zaproszenie starosty Zenona Szczepankowskiego.
Z Warszawy przyjedzie też Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, który podpisze umowę
finansową na budowę Poligonu w powiecie przasnyskim.
Goście spotkają się też z mieszkańcami i władzami wszystkich miast i gmin powiatu przasnyskiego
w ramach podsumowania roli województwa mazowieckiego w rozwoju powiatu przasnyskiego w ostatnim
XX-leciu. Spotkania z mieszkańcami rozpoczną się w Przasnyszu na sali konferencyjnej Starostwa
o godz. 10.00 bm. Później goście w towarzystwie władz powiatu udadzą się na spotkania z mieszkańcami
gm. Przasnysz, gm. Krasne, gm. Czernice Borowe, gm. Krzynowłoga Mała, gm. Jednorożec i na koniec
miasta i gminy Chorzele.
Mamy nadzieję, że mieszkańcy naszego powiatu znajdą czas na dyskusję z władzami naszego
województwa mazowieckiego. Od pięciu kadencji samorząd wojewódzki bardzo pomaga naszemu
powiatowi i gminom niemal we wszystkich przedsięwzięciach i inwestycjach. Ogromny postęp w rozwoju
naszego powiatu odegrało województwo mazowieckie. Odczuwamy wdzięczność za to co było i jest,
i chcemy wspólnie planować przyszłość naszych gmin, powiatu i województwa.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

7

Adam Struzik w Brukseli o dysproporcji między dwiema częściami Mazowsza
Dysproporcja rozwojowa pomiędzy obiema częściami Mazowsza jest największą dysproporcją w kraju
i jedną z największych w Europie – powiedział podczas wystąpienia w Komitecie Regionów w Brukseli
marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.
• Marszałek lobbuje w UE na rzecz uznania statystycznego

podziału Mazowsza przy alokacji funduszy UE w kolejnym
unijnym budżecie na lata 2021-2027.
• Wstępne propozycje Komisji Europejskiej nie uwzględniają
tego podziału, który w założeniach miał pomóc w uzyskaniu
większych środków unijnych.
• Zgodnie z koncepcją Komisji Europejskiej cały obszar Mazowsza miałby zostać zakwalifikowany do regionów lepiej rozwiniętych, czyli najbogatszych miejsc w Unii Europejskiej, w których PKB per capita przekracza 100 proc. średniej unijnej.
"Część województwa mazowieckiego w rzeczywistości kwalifikuje się do najbiedniejszych, a nie najbogatszych
części kraju i Europy. Wartość PKB na jednego mieszkańca w nowym regionie warszawskim stołecznym
w 2015 r. stanowiła już 148 proc. średniej unijnej, podczas gdy w mazowieckim regionalnym było to jedynie
niespełna 60 proc." - argumentował marszałek.
Jego zdaniem pominięcie tych zróżnicowań uniemożliwia realizację celu Unii Europejskiej, jakim jest wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. "Obszary faktycznie wymagające interwencji nie otrzymają wystarczających środków, aby mogły w najbliższym czasie zbliżyć się do średniego poziomu PKB Unii
Europejskiej, a dysproporcje między regionami oraz wewnątrz regionów będą narastać" - zaznaczył Struzik.
Według założeń KE przy podziale środków unijnych po 2020 r. mają być brane pod uwagę dane gospodarcze za
lata 2014-16. Taki przedział czasowy jest niekorzystny dla Mazowsza, ponieważ dopiero od 1 stycznia br.
obowiązuje rozporządzenie Komisji, na podstawie którego województwo składa się z dwóch regionów
statystycznych - bogatszego, obejmującego Warszawę wraz z okolicznymi powiatami, oraz biedniejszego.
Struzik zwrócił uwagę, że rozporządzenia KE, które zmieniło klasyfikację jednostek terytorialnych, opublikowano w dzienniku urzędowym UE w 2016 r. Ponadto Mazowsze, które liczy ponad 5 mln mieszkańców, przekraczało wcześniej indykatywne wielkości określone przez Komisję dla obszarów typu NUTS 2 - do 3 mln
mieszkańców.

Według marszałka w statystyce opartej na podziale statystycznym NUTS, wziętej pod uwagę przez Komisję
Europejską przy podziale środków, dominuje przeszacowana pozycja stolic, które rzutują na całe regiony.
"Spowodowało to zaliczenie regionów Polski, Litwy, Węgier, Irlandii i Wielkiej Brytanii, (które dokonały
analogicznego podziału - red.) w całości do kategorii wyższej, niż wynika ze statystyk po zmianie granic
NUTS 2" - powiedział.
Na początku czerwca marszałek zwrócił się w tej samej sprawie do uczestników konferencji na temat nowego
budżetu UE na lata 2021-2027, która odbyła się w Sofii w ramach prezydencji bułgarskiej w Radzie UE.
Wcześniej Eric von Breska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)
Komisji Europejskiej przedstawił mapę unijnego wsparcia dla regionów po 2020 r., zastrzegając, że może to nie
być jej ostateczny kształt. "Oczywiście nadal może się to zmienić, co w dużej mierze zależy od tego, kiedy podjęte zostaną ostateczne decyzje. Myślę, że weźmiemy pod uwagę najnowsze dane statystyczne" - oświadczył.
źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/adam-struzik-w-brukseli-o-dysproporcji-miedzy-dwiema-czesciami-mazowsza,110246.html
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OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI POŁĄCZONE
Z XX – LECIEM POWIATU PRZASNYSKIEGO WSTĘP
22 czerwca w Zajeździe Sebory odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości połączone z XX – leciem Powiatu Przasnyskiego. Uroczystość rozpoczęła się LI Sesją Rady
Powiatu Przasnyskiego podczas której podjęto szereg uchwał, m.in. udzielono jednogłośnego
absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Zebrani
obejrzeli nowy film dokumentujący dokonania oraz zamierzenia władz i administracji powiatu,
a po części roboczej rozpoczęła się uroczysta część obchodów i wielki bal.
Piękne obchody i wielu uczestników
W uroczystościach udział wzięli m.in.: marszałek Adam Struzik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa
Wiesława Krawczyk, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, Uczelni Lingwistyczno – Technicznej
w Świeciu Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu, Urzędu Marszałkowskiego, mieszkańcy powiatu, radni powiatowi wszystkich kadencji, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad i radni miast i gmin z terenu powiatu,
dyrektorzy i pracownicy starostwa powiatowego oraz szkół, instytucji i jednostek administracji zespolonej powiatu, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele administracji różnych szczebli, sołtysi, rolnicy, strażacy OSP,
seniorzy, wyróżnione osoby, przedstawiciele organizacji pozarządowych i oczywiście lokalna społeczność.
Podziękowania dla marszałka Adama Struzika od Zarządu i Rady Powiatu
Po sesji roboczej Rada i Zarząd Powiatu Przasnyskiego złożyły Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego podziękowanie za szczególne znaczenie działalności publicznej dla rozstrzygnięć społecznych i gospodarczych podejmowanych w duchu demokratycznych standardów europejskich i dających znakomity impuls rozwojowy społeczności Powiatu Przasnyskiego oraz dyrekcji Szpitala Powiatowego. Specjalny
medal za zasługi dla przasnyskiego szpitala powiatowego, wręczyła marszałkowi również dyrekcja szpitala.
Marszałek wręczył Medale Pro Masovia oraz dyplomy uznania
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył Medale Pro Mazovia, a także dyplomy
uznania pracownikom powiatowej administracji zespolonej za całokształt ich pracy zawodowej, która
przyczyniła się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego lub społecznego całego Mazowsza. Następnie władze
powiatu i województwa podziękowały Radnym Rady Powiatu Przasnyskiego wszystkich kadencji,
pracownikom powiatowej administracji zespolonej, z najdłuższym stażem pracy na rzecz powiatu
przasnyskiego oraz burmistrzom i wójtom. Dyplom uznania otrzymała także Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele — Beata Szczepankowska. Lokalni samorządowcy, burmistrzowie i wójtowie także pogratulowali
władzom powiatu dotychczasowej działalności.

Patriotyczny występ uzdolnionej młodzieży
Po sesji finaliści międzypowiatowego konkursu wokalno - recytatorskiego „Tej, co nie zginęła” wprowadzili
zebranych w tematykę 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wysłuchaniu pieśni
patriotycznych w wykonaniu uzdolnionej młodzieży, dr Ryszard Miazek wygłosił prelekcję pt. „Ojcowie
polskiej niepodległości”, która zapoczątkowała konferencję poświęconą jubileuszowi odzyskania przez Polskę
niepodległości. Na zakończenie oficjalnych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
połączonych z XX – leciem Powiatu Przasnyskiego odbył się koncert pieśni patriotycznych i najpiękniejszych
arii operowych w wykonaniu solistów Polskiej Opery Kameralnej.
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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Półkolonie dla dzieci w gminie Chorzele 2018

Okres wakacyjny to czas kiedy w Gminie Chorzele organizowane są półkolonie dla dzieci. Jak co roku
odbywają się one w dwóch turach (łącznie 150 osób). Turnus I trwał od 2 do 13 lipca, natomiast turnus II od
16 do 27 lipca. Organizatorem była Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. Uczestnicy półkolonii mieli zapewnionych wiele
ciekawych i kreatywnych zajęć profilaktycznych, sportowych i plastycznych. Zajęcia odbywały się
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.

Wychowawcy poruszyli z dziećmi wiele trudnych tematów, m.in. Jak nadużywanie alkoholu może
przekształcić się w uzależnienie i kogo dotyka najbardziej ? szkody jakich doznaje młody człowiek kiedy pije
alkohol? gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach?. Dzieci miały również możliwość odwiedzenia wielu
interesujących miejsc tj. Komenda Policji w Chorzelach, jednostka OSP w Chorzelach, Miejsko – Gminna
Biblioteka w Chorzelach. Niewątpliwym hitem półkolonii była wycieczka do Planetarium w Olsztynie
i Parku Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach.
Wspaniałą atrakcją była także gra miejska przygotowana przez harcerzy i występ Miejskiej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Chorzelach z okazji 100- rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Świetnym
pomysłem były również zajęcia na pływalni, na których dzieci miały lekcje nauki pływania. Całe kolonie
upłynęły w wesołej i przyjaznej atmosferze. Podsumowaniem turnusów były imprezy pożegnalne, podczas
których uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki ufundowane przez burmistrz Beatę
Szczepankowską. Dzieci zaprezentowały również piękną część artystyczną prezentującą pokaz talentów,
wiersze i piosenki.
autor: A.T.

Powitanie Lata w Budkach
7 lipca 2018 roku odbyło się Powitanie Lata
w Budkach. Na placu OSP licznie zgromadzili się
mieszkańcy naszej gminy, którym po ciężkiej pracy
należy się chwila relaksu i odpoczynku. Zebranych
ciepłymi słowami powitała Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, która
podziękowała wszystkim za przybycie oraz
zachęciła do wspólnego świętowania lata. Burmistrz
zaznaczyła, że jest niezwykle dumna z więzi jaka
łączy mieszkańców naszej gminy oraz z tworzenia
przez wszystkich wspólnoty, która chętnie ze sobą
współpracuje. Podczas festynu każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Dla dzieci przewidziane były darmowe lody, wata cukrowa, dmuchany zamek, malowanie twarzy oraz modelowanie balonów. Nie zabrakło
również dobrej muzyki, którą zapewnił zespół
„Talizman”, Chorzelska Kapela Biesiadna oraz
„Ale Babki”. Wszyscy świetnie się bawili!
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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

Alkohol a młodzież
Wakacje to często okres, kiedy młodzież zaczyna eksperymentować z alkoholem i innymi używkami.
Jak wiemy alkohol ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka, a szczególnie na zdrowie
i rozwój młodych ludzi. Organizm młodego człowieka nadal rośnie i rozwija się. Picie alkoholu
w czasie okresu dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny.
U młodych ludzi spożywających alkohol mogą wystąpić problemy z pamięcią , nauką, kontaktami
z rówieśnikami i dorosłymi i zaburzenia zachowania. Alkohol również działa silniej na młodych ludzi
niż dorosłych, silniej zaburza u nich zdolność oceny rzeczywistości, refleks i koordynację ruchową.
Młody człowiek również szybciej się uzależnia, a niektóre zaburzenia rzutują na niego, także
w dorosłym życiu. Młodzież pod wpływem alkoholu jest zdolna do wielu niebezpiecznych lub
ryzykownych zachowań zwłaszcza nad wodą lub na drodze, które mogą zagrażać ich zdrowiu a nawet
życiu oraz innym użytkownikom drogi.
Przypominamy właścicielom punktów sprzedaży napojów alkoholowych, że sprzedaż alkoholu
nieletnim jest przestępstwem. Sprzedawcy mają obowiązek prosić młodego klienta o pokazanie
dowodu osobistego. Za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim grozi kara grzywny, także kara
pozbawienia wolności do 3 lat i odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu.
źródło: www.E-stawiamnazdrowie.pl

Jeśli zauważasz u swojego dziecka
problem z nadużywaniem
alkoholu zgłoś się po pomoc do
Miejsko Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Chorzelach.

Numery telefonów do MGKRPA:
29 751-54-71
29 751-65-58
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Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online.
Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego
potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko
jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem
rodziny.
Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych
kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil
Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu,
system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to
m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez
oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów.
Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd
wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha.
Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub
elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie
o zameldowaniu.
To nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących
dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko
z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze
jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np.
realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.
Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:
•
jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci
w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):
Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych
przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane
wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,
•
szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:
Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie 1 maja 2019 r.
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W środę, 20 czerwca w Chorzelach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele dla uzdolnionej młodzieży. To szczególne wyróżnienie otrzymało aż 13 uczniów z całej gminy.
Taki sukces wymaga od każdego ucznia dużego wysiłku, systematyczności i determinacji w dążeniu do założonego
celu. Była to dla nich ogromna radość i motywacja do dalszych osiągnięć.
Burmistrz Beata Szczepankowska złożyła wszystkim stypendystom serdeczne gratulacje oraz słowa uznania. Podkreśliła
ogromne zaangażowanie i wkład pracy nagrodzonych.
Hanna Wilga, Henryka Tomaszewska i Krystyna Maluchnik, dyrektorzy szkół nagrodzonych stypendystów skierowali
słowa podziękowania władzom gminy na czele z burmistrz Beatą Szczepankowską za stworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi uczniów - Dziękujemy za wspieranie naszych poczynań i wszechstronną pomoc. To dzięki
ogromnemu zaangażowaniu Pani Burmistrz sukces stał się udziałem naszych uczniów. Systematyczne nagradzanie
stypendiami motywuje pozostałych do bardziej wydajnej pracy. Za zaangażowanie i docenianie naszych uczniów
serdecznie dziękujemy- mówiła dyrektor Hanna Wilga.
Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych uczniów:
Aleksandra Królicka, absolwentka PSP w Krzynowłodze Wielkiej - najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego;
Wiktoria Ewa Michalak, absolwentka PSP w Zarębach - najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego;
Małgorzata Rasińska, absolwentka PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – najwyższy wynik z egzaminu
gimnazjalnego;
Tomasz Folga, ucz. kl. III C- Przedmiotowy Konkurs Wiedzy o społeczeństwie – finalista etapu wojewódzkiego (PSP nr
2);
Julia Jaguszewska, ucz. kl. IIIB -XII Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie - I miejsce na etapie
diecezjalnym i 8 na etapie ogólnopolskim (PSP nr 2);
Zuzanna Paras, ucz. kl. IIIB - XII Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie- III miejsce na etapie
diecezjalnym i 11 na etapie ogólnopolskim (PSP nr 2),
Drużyna w składzie: Julia Pogorzelska, ucz. kl. VIIA., Klaudia Smolińska ucz. kl. VIIB , Jakub Jeziorek ucz. kl.
VIIB i Jakub Wilga ucz .kl. VIIA - Finał wojewódzki Mazowsza XVI Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym –
III miejsce (PSP nr 2);
Sebastian Moszczyński, ucz. kl. IIIC- XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce—
Mistrz Mazowsza – I miejsce w skoku wzwyż (PSP nr 2);
Jakub Sęndrowski, ucz. kl. IIIA XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce
Wicemistrz Mazowsza - II miejsce w skoku wzwyż (PSP nr 2);
Olga Biernacka, ucz. kl. IIIC - XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce- III miejsce w biegu
na 100m (PSP nr 2).
Należy również dodać, że w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce wzięło udział 116
szkół z całego województwa. I miejsce na Mazowszu w ogólnej punktacji chłopców po raz pierwszy zajęła Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach z oddziałami gimnazjalnymi. Dziewczęta na tych
samych zawodach uplasowały się na 20 pozycji. Jest to ogromny sukces sportowców chorzelskich na tak dużej imprezie
sportowej. Trenerem chłopców był nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Danelski, a dziewcząt Michał Zawojek.
Jesteśmy dumni, że mamy w naszej gminie tak uzdolnionych uczniów i wspaniałych nauczycieli. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
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Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce

W dniu 06.06.2018r na stadionie lekkoatletycznym w Płocku odbyły się XX Mistrzostwa Mazowsza
w lekkiej atletyce dla klas gimnazjalnych. Młodzież po eliminacjach powiatowych, międzypowiatowych
miała prawo startu w zawodach wojewódzkich. Z naszego powiatu
startowało 27 uczniów
z następujących szkół: SP Nr 2 Chorzele – 15, Gimnazjum Jednorożec – 7, SP Zaręby – 2,
SP Krzynowłoga Wielka - 1, SP 3 Przasnysz – 1, SP Nowa Krępa -1.
Największe sukcesy odnieśli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach z oddziałami gimnazjalnymi:
I miejsce i rekord życiowy z wynikiem 203 cm w skoku wzwyż zajął
Sebastian Moszczyński,
II miejsce Jakub Sęndrowski – skok wzwyż,
III miejsce Olga Biernacka – bieg na 100 m,
V miejsce Damian Zakrzewski – skok wzwyż,
VII miejsce Igor Borkowski – skok wzwyż
VII miejsce Kacper Gacioch – skok wzwyż
VII miejsce sztafeta olimpijska w składzie J.Sęndrowski – K. Grabowski - K.Gacioch - P.Samsel
VIII miejsce sztafeta 4X100 m w składzie D. Króiicki - M.Suchowiecki
- K Koziatek. - K.Kenik
IX miejsce Miłosz Suchowiecki – bieg na 100m.

Sebastian Moszczyński — I miejsce
w skoku wzwyż z wynikiem 203 cm. Tym
samym zdobył tytułu Mistrza Mazowsza.

Chłopcy w punktacji ogólnej po raz pierwszy zdobyli dla swojej szkoły I miejsce na Mazowszu, natomiast
dziewczęta uplasowały się na dwudziestej pozycji. Jest to duży sukces zwarzywszy na to, iż w zawodach wzięło
udział aż 116 szkół z całego woj. mazowieckiego. Powyższe wyniki są zasługą naszych utalentowanych
uczniów oraz wspaniałych nauczycieli: Andrzeja Danelskiego i Michała Zawojka.

Jakub Sęndrowski— II miejsce w skoku wzwyż
autor: PSP w Pościeniu Wsi

Olga Biernacka— III miejsce w biegu na 100 m

Wycieczka dzieci ze szkoły w Pościeniu Wsi

W poniedziałek 18 czerwca najmłodsze dzieci z Publicznej
Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi odwiedziły Szczytno
oraz Port Lotniczy Olsztyn- Mazury w Szymanach. Głównym celem wyjazdu było poznanie miasta Szczytna z jego
atrakcjami oraz zwiedzanie Portu, od którego dzieci rozpoczęły swoją wycieczkę. Wycieczkę zorganizowała Wiesława
Waśniewska. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały także:
Elżbieta Murzyn, Dorota Grabowska i Magdalena Szlaga.
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Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w ZSP w Chorzelach

22 czerwca 2018r. nadszedł długo oczekiwany przez społeczność szkolną dzień zakończenia roku
szkolnego. W hali sportowej Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach zebrali się uczniowie tej szkoły,
ich rodzice, Rada Pedagogiczna oraz zaproszeni goście by świętować początek zasłużonego odpoczynku
po 10-ciu ciężkich miesiącach nauki i pracy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Ryszard Juklaniuk
Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Grażyna Wałpuska Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Przasnyskiego, Wojciech Piórkowski Radny Powiatu Przasnyskiego, Stanisław Przybyłek
instruktor praktycznej nauki zawodu w IKEA Industry w Wielbarku oraz Jolanta Przybyłek Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.
W podniosłym nastroju świadectwa otrzymali wyróżnieni uczniowie oraz wszyscy pozostali. Jedenastu
uczniów otrzymało również zaświadczenia o ukończeniu innowacji pedagogicznej. Dyrektor ZSP Krzysztof
Milewski w swoim przemówieniu dokonał podsumowania pracy szkoły. Szczególnie wyróżnił laureatów konkursów przedmiotowych i uczniów, których udziałem były wyjątkowe osiągnięcia sportowe. Dyrektor przedstawił wyniki klasyfikacji końcoworocznej. Wymienił uczniów, którzy za bardzo wysokie wyniki w nauce zostali nagrodzeni: stypendium Prezesa Rady Ministrów – z liceum Wiktoria Piórkowska z klasy Ia, z technikum
Piotr Tański z IITż i ug. oraz stypendium Starosty Powiatu Przasnyskiego – dla najlepszego ucznia klasy zawodowej, które uzyskał Michał Paćkowski z IIIZSZw. Przemówienie zakończył życzeniami udanych wakacji.
Dyrektor szkoły odczytał również zebranym pismo Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej. Burmistrz pogratulowała uczniom i nauczycielom wyników i osiągnięć w pracy.
Skierowała również do rodziców podziękowanie za podejmowany trud współpracy ze szkołą. A na koniec
życzyła wszystkim, aby wakacje były bogate w szczęśliwe dni i ładną pogodę.
Po części oficjalnej część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy pierwszej i drugich liceum. Program
„Dzień dobry ZSP” nawiązywał do programów telewizyjnych i w zabawny sposób przedstawiał rzeczywistość
szkolną. Nad całością czuwali nauczyciele: Joanna Różańska-Tańska, Joanna Brosch oraz Krzysztof Drężek.
Czas na zasłużony odpoczynek. Do zobaczenia po wakacjach!
autor: Krzysztof Milewski—Dyrektor ZSP w Chorzelach

Wyniki matury w Chorzelach

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ukończyły dwa
oddziały Liceum Ogólnokształcącego - łącznie 35 uczniów, z których wszyscy zadeklarowali przystąpienie do
matury, a 34 zgłosiło się na egzamin. W tym roku w ZSP nie było żadnej klasy Technikum, wobec czego
egzamin w tym typie szkoły nie odbył się.
Zdawalność matury w LO w Chorzelach
Rok

Liczba absolwentów

Liczba zgłaszających się na
maturę
48

Liczba absolwentów, którzy zdali
maturę
46

Liczba absolwentów, którzy nie
zdali matury
2

Zdawalność

51

Liczba deklarujących przystąpienie do matury
48

2015
2016

17

16

16

16

0

100%

2017

35

32

32

32

0

100%

2018

35

35

34

30

4

88,2%

razem

138

131

130

124

6

95,4%

95,8%

W sumie w ostatnich czterech latach Liceum Ogólnokształcące ukończyło 138 osób, z czego deklarację
o przystąpieniu do matury złożyło 131 absolwentów, a 130 zgłosiło się na egzamin. Spośród 130 absolwentów
tylko 6 nie uzyskało świadectwa dojrzałości, a wynik ten może ulec poprawie , ponieważ 3 uczniom pod koniec
sierpnia przysługuje egzamin poprawkowy.
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autor: MGBP w Chorzelach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach wczoraj 4 czerwca zaprosiła wszystkich
miłośników twórczości Zygmunta Miłoszewskiego, autora powieści kryminalnych i sensacyjnych,
współautora scenariuszy filmowych i telewizyjnych, na spotkanie autorskie.
Zygmunt Miłoszewski napisał do tej pory powieści: Domofon (2005), Góry Żmijowe (2006); trylogię
kryminalną o prokuratorze Teodorze Szackim: Uwikłanie (2007), Ziarno prawdy (2011) i Gniew
(2014); Bezcenny (2013) oraz najnowszą wydaną w 2017 roku powieść Jak zawsze. Jest także autorem
opowiadań publikowanych w antologiach i prasie. W 2015 roku Telewizja Polska wyemitowała serial
kryminalny Prokurator według scenariusza Braci Miłoszewskich (czyli Zygmunta Miłoszewskiego
i Wojciecha Miłoszewskiego).

Jego twórczość została doceniona wieloma prestiżowymi nagrodami m.in.: w 2007 za Uwikłanie
otrzymał Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej powieści kryminalnej, w 2012 ponownie Wielki
Kaliber za powieść Ziarno prawdy, w 2015: Paszport „Polityki” za rok 2014 i Różę Gali 2015
w kategorii Książka, za powieść Gniew.
Wszystkie książki Miłoszewskiego ukazały się za granicą. Tłumaczone są na kilkanaście języków, m.in.
na angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, hebrajski, włoski czy hiszpański.
Spotkanie zorganizowane w Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach rozpoczęła
Jolanta Drejka Dyrektor MGBP. Słuchacze dowiedzieli się od pisarza m.in., jakie są sposoby
powoływania przez niego kolejnych światów powieściowych, jakie elementy kryminalnej historii są dla
niego najważniejsze. Zygmunt Miłoszewski opowiedział o swoich literackich patronach, inspiracjach
twórczych, o odbiorze swoich książek. Zrelacjonował, jak jego powieści przyjmowane są za granicą
i jakie wywołują komentarze. Zebrani czytelnicy zarzucili pisarza pytaniami i po spotkaniu mieli
możliwość zdobycia cennego podpisu pisarza na ulubionych książkach, jak również zakupienia
najnowszej powieści. Na spotkaniu z cenionym pisarzem nie zabrakło także Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele—Beaty Szczepankowskiej.

Również data spotkania z Zygmuntem Miłoszewskim w chorzelskiej bibliotece, a więc 4 czerwca,
nie był przypadkowa. - „Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm" powiedziała w Dzienniku Telewizyjnym już po wyborach czerwcowych Joanna Szczepkowska.
Symboliczne słowa zna każdy, a 4 czerwca zapoczątkował serię zmian, które odczuła też Europa.
Wczoraj przypadła 29 rocznica, tych słynnych słów i jeszcze słynniejszych wydarzeń.
Więc symboliczny musiał być również wpis Zygmunta Miłoszewskiego do kroniki MGBP, cytuję:
"NIECH ŻYJE WOLNA POLSKA CZYTAJĄCA".

18

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

Turniej Halowej Piłki Nożnej w Duczyminie

autor: A. Piórkowska

W dniu 28.06.2018 r. odbył się w Duczyminie Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. W kategorii IV – VI dziewczęta brały udział 2 drużyny,
I miejsce zajęła drużyna LEGIA DUCZYMIN, II miejsce LAMY. W kategorii IV – VI chłopcy I miejsce
zajęła drużyna BIAŁE ORŁY, II miejsce DZIKI, a III miejsce JASTRZĘBIE. W kategorii VII – III gimnazjum i starsi I miejsce zajęła drużyna PROPPTEAM, II FC DUCZYMIN, a III DUCZYMIN. Zwycięskie
drużyny otrzymały puchary oraz pamiątkowe medale.
W świecie "Czerwonego Kapturka" - Konkurs Czytelniczy dla klasy I

autor: MGBP w Chorzelach

W środę 6 czerwca w MGBP Filii Dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach odbył się konkurs czytelniczy na
podstawie jednej z baśni braci Grimm, a mianowicie "Czerwony Kapturek".
Tej baśniowej postaci, wywodzącej się z ludowych baśni, a opisanej po raz pierwszy przez Charlesa Perraulta
w 1697 roku, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, ale tak dla przypomnienia napiszę, że to mała
dziewczynka nosząca czerwone nakrycie głowy, która szła w odwiedziny do babci i na swojej drodze
napotkała wilka. Postać Czerwonego Kapturka pojawiła się w niezliczonej ilości powieści, filmów, opowiadań
dla dzieci czy skeczy i jest powszechnie znana w Europie.

W XIX wieku bracia Grimm spisali dwie wersje baśni: pierwszą opowiedzianą im przez Jeanette Hassenpflug,
drugą przez Marie Hassenpflug. Bracia połączyli obie historie w jedną opowieść zatytułowaną Rotkäppchen
(dosł. Czerwona Czapeczka), a ostateczny kształt opowieść przybrała dopiero w wydaniu z 1857 roku
Do rywalizacji konkursowej Pani Dorota Sitek zaprosiła przedstawicieli klasy I "A" Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach. Uczestnicy przybyli na konkurs razem z całą klasą oraz
z opiekunem - wychowawcą Panią Wiesławą Peła. Punktacja i wyniki konkursu były następujące:
•
•
•
•

I MIEJSCE - Emilia Ludwicka (7,5 pkt),
II MIEJSCE - Kinga Kobus i Hubert Basandowski (6,5 pkt),
III MIEJSCE - Maja Woźniak (4,5 pkt),
IV MIEJSCE - Daria Samsel (2,5 pkt).

Wszyscy laureaci otrzymali
dyplomy i nagrody książkowe.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

19

Koncert Mazowieckiego Teatru Muzycznego

