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Budżet gminy Chorzele na 2018 wyróżnia się na tle innych gmin powiatu przasnyskiego. W tym roku na
inwestycje przeznaczono ponad 33,6 miliona złotych, co świadczy o tym, że gmina rozwija się w szybkim
tempie. Dzięki takiej pracy samorządu na czele z radnymi i burmistrz Beatą Szczepankowską, Chorzele
staną się za kilka lat silnym punktem gospodarczo – inwestycyjnym na mapie naszego regionu!
Rok 2017 w pigułce
W 2017 roku gmina zrealizowała ponad 60 inwestycji i projektów. Przeprowadzono 83 zamówienia publiczne,
które dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych, jak również dostaw i usług. Zamówienia publiczne opiewały
na kwotę około 37, 7 mln złotych. Dzięki wszelkim inwestycjom, gmina z pewnością zatrzyma młodych
mieszkańców w naszej gminie, ale także podniesiony zostanie standard ich życia, co z kolei przyczyni się do
wzrostu dochodów gminy.
Pracowity rok, przyszłościowy budżet
Rok 2018 w gminie Chorzele zapowiada się bardzo pracowicie. Wydatki zaplanowano w wysokości
75.570.757,48 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 41. 905.409,63 złote (co stanowi 55,45%) oraz
wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne w wysokości 33.665.348,85 zł (co stanowi 44,55%). Gdyby gmina
zrealizowała plan dotyczący zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 roku, to dług stanowiłby 39,7 % (a może wynosić do 60%) planowanych dochodów określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok.
Wskaźniki dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w budżecie roku 2018 wynoszą 2,99%,
a maksymalnie mogą wynosić do 15%.
Inwestycje przede wszystkim
Planowanych jest ponad 45 poważnych inwestycji. Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach (na którą samorząd
pozyskał wielomilionowe dofinansowanie). Wkrótce zostanie ogłoszony także przetarg na budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem. Trwają roboty budowlane dotyczące kanalizacji
w Chorzelach, Bagienicach, Budkach i Opaleńcu. Ogłoszony zostanie również przetarg na przyłącza wodociągowe miedzy innymi do Dąbrówki Ostrowskiej. Co roku jest także usuwany azbest z terenu miasta i gminy.

Oświetlenie uliczne
Do marca 2018 zostanie wykonane oświetlenie: Chorzele (ul. Grunwaldzka), Nowa Wieś Zarębska, Zaręby
Ostrówek, Krukowo (Góry), Poścień Wieś (kolonia), Czaplice Furmany. Do marca 2018 roku zostaną wykonane projekty: Chorzele (ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Ignatowskiego), Krzynowłoga Wielka (kolonia).
W styczniu 2018 roku zostaną zlecone projekty: Mącice, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka (kierunek Bogdany
Wielkie), Annowo, Chorzele (ul. A. Mickiewicza), Grąd Rycicki. Ponadto dowieszane jest kolejne oświetlenie.
Dowieszono oprawy w miejscowościach: Budki, Chorzele (ul. Karczewskiego), Bagienice, Krukowo.
Gmina dba o różne sfery życia
Inwestycje realizowane przy zaangażowaniu radnych, dotyczą również między innymi: rozbudowy targowiska
w Chorzelach, budowy świetlic (Zdziwój Stary), budowy placów zabaw (Duczymin, Krzynowłoga Wielka,
Nowa Wieś, Rembielin), budowy i remontów chodników i ulic (obszar całej gminy Chorzele). Zostaną także
wykonane projekty dróg i chodników na terenie całej gminy. Powstaną również tzw. Otwarte Strefy
Aktywności.

4

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

Liczy się głos mieszkańców
Mieszkańcy sami mają wpływ na to, co dzieje się w naszej gminie. W minionym roku odbyła się ankieta,
w którym społeczność mogła zdecydować, jak będzie wyglądać w przyszłości nasz stadion. Młodzież zgłosiła
kilka propozycji: pumptrack, plac do kalisteniki, skatepark, tor do jazdy na rolkach i dirt jumping. Największe
poparcie w ankiecie uzyskał pomysł utworzenia placu do kalisteniki, który jest przeznaczony do siłowego
i sprawnościowego treningu ulicznego. W trakcie realizacji jest projekt na modernizację stadionu miejskiego
w Chorzelach.
Gmina czerpie z dofinansowań
Część inwestycji gminnych nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowania unijne i krajowe. W minionym
roku udało się pozyskać około 13 mln złotych z różnych źródeł. Także i w tym roku gmina planuje różnorodne
inwestycje, które będą realizowane przy udziale około 10 mln z funduszy unijnych.

Rozwój przedsiębiorczości
W minionym roku rozpoczęły się procedury związane z budową osiedli mieszkaniowych oraz farm fotowoltaicznych, które zaczną się realizować w 2018 roku. Dzięki pracy i zaangażowaniu powiatu przasnyskiego,
Chorzele odczuwają znaczny wpływ inwestycji towarzyszących budowie strefy gospodarczej. Jak przyznaje
Beata Szczepankowska, spółki Skarbu Państwa przyśpieszyły budowę infrastruktury strategicznej w zakresie
gazyfikacji i elektryfikacji. Już teraz można podpisywać umowy na przyłącza gazowe i dostawę gazu na
potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorców w mieście Chorzele. Spółka PGN zakończyła już swoją
inwestycję na terenie Chorzel. Do tej pory spółka wydała na terenie powiatu około 20 milionów złotych na
realizację swoich planów. To proekologiczne działanie ze strony powiatu i gminy Chorzele, z pewnością
przyczyni się do czystego powietrza, a tym samym poprawy zdrowia przyszłych pokoleń.
Nowoczesność i bezpieczeństwo
W gminie zostały też przebudowane na kablowe prawie wszystkie linie średniego napięcia, co zmniejsza
diametralnie ryzyko przerw w dostawach prądu na skutek huraganów czy śnieżyć. Spółka PGE rozpoczęła już
projektowanie linii wysokiego napięcia do Wielbarka, co zabezpieczy mieszkańców gminy i całego powiatu
w dostawy prądu z dwóch źródeł, a tym samym ciągłość dostaw. Jeszcze kilka lat temu realizacja tych
inwestycji wydawała się nieosiągalna, nie było widać żadnych perspektyw ich realizacji. Z całą mocą trzeba
podkreślić, że dzięki staraniom władz samorządu marszałkowskiego, powiatowego i gminnego niemożliwe
stało się możliwe. Bez tych strategicznych inwestycji nie byłoby żadnych szans na dalszy rozwój naszej gminy.
Dwa lata do uruchomienia linii kolejowej
Uruchomienie linii kolejowej to bez wątpienia przełomowe przedsięwzięcie w życiu całego regionu. Gmina
Chorzele uczestniczyła w rozmowach, które polegały na uzgodnieniu przejazdów kolejowych oraz inwestycji
z tym związanych. Mowa o budowie nowych dróg oraz nowoczesnego dworca kolejowego. Na koniec 2020
roku zostanie uruchomiona linia kolejowa do Ostrołęki, co potwierdziły w piśmie Polskie Linie Kolejowe.
Powiat nie zwalnia tempa
Powiat nie hamuje w sferze inwestycji, wręcz przeciwnie - nabierają one coraz to większej mocy i tempa,
które to napędza rozwój wszystkich gmin powiatu, także Chorzel. Przykładem jest budowa obwodnicy Chorzel
z mostem na rzece Orzyc i przepustem nad kanałem. Z pewnością wpłynie to na bezpieczeństwo mieszkańców
i sprawną organizację ruchu drogowego. W planach jest również między innymi budowa zalewu z górą
zjazdową. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest budowa inkubatora przedsiębiorczości, remont wszystkich
dróg powiatowych na terenie gminy. To tylko część przedsięwzięć, które znacząco wpłyną na rozwój gminy
Chorzele.
Kluczowy inwestor
W 2017 roku gmina Chorzele pozyskała kluczowego inwestora, który w niedalekiej przyszłości może
zainwestować nawet 2 miliardy złotych. Powstanie kilkaset, a w przyszłości tysiąc miejsc pracy. Dzięki
inwestorowi oraz firmom kooperującym, bardzo szybko przyspieszony zostanie rozwój gminy. Dało się to
zauważyć już w minionym roku, poprzez inwestycje związane ze strefą gospodarczą.
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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STAROSTWO PRZEZNACZY PONAD 136 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W ROKU 2018
Pozyskane dotacje unijne i krajowe oraz wpływy ze strefy gospodarczej w Chorzelach pozwoliły
Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu na rekordowy plan inwestycyjny w roku 2018.
Mieszkańcy naszych miast i gmin będą świadkami największego w historii naszego powiatu
i regionu inwestycyjnego boomu. Starostwo przeznaczy w roku 2018 na inwestycje ponad 136
mln. zł. Większość powiatów nie zainwestowało tyle przez 19 lat.
Zarząd Powiatu Przasnyskiego zaproponował Radzie Powiatu zadania inwestycyjne w roku 2018
na kwotę 136 395 524,24 zł. To prawie 70% wszystkich wydatków Starostwa. Większość powiatów
w Polsce takiej kwoty na inwestycje nie wydatkowało od początku swojego istnienia, czyli od 19 lat.
Dla powiatu przasnyskiego, to wydatek jednoroczny. Nic dziwnego, że powiat dzierży I miejsce
w kraju wśród najbardziej proinwestycyjnych powiatów.
Drogi i mosty
Najwięcej funduszy (ok. 50 mln zł) pochłoną drogi i mosty. Prace budowlane, remontowe
i konserwacyjne obejmą ponad 200 km dróg.

Most na rzece Orzyc w ciągu obwodnicy Chorzel

Lodowisko i zalewy w Przasnyszu i Chorzelach
Drugą co do wartości pozycją jest Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych, którego elementami są
kryte lodowisko w Przasnyszu, zalew w Chorzelach i w Przasnyszu z górkami zjazdowymi (inwestycje
wieloletnie) dopełniające wcześniejszą inwestycję basenu w Chorzelach.

Zalew w Chorzelach
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Zalew w Przasnyszu

Szpital powiatowy
Dużą pozycję stanowią też, powiązane ze środkami
unijnymi, prace remontowe i wyposażeniowe szpitala.
Sala koncertowa i kino 3D oraz Centrum Biznesowe
i Inkubator Przedsiębiorczości
Prawie 30 mln zł pochłoną też nowe budynki Centrum
Aktywizacji Biznesu wraz z parkingami w Przasnyszu,
Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju
Starym i Sala Koncertowa wraz z Kinem 3D w Przasnyszu.

Sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym

Wiele innych
Jest też kilkanaście mniejszych
zadań związanych z budową
systemów alarmowania w całym
powiecie oraz systemów bezpieczeństwa w budynkach domu
pomocy społecznej, starostwa,
obiektów oświatowych, doposażeniem policji, straży, inspekcji.

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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Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
wraz
z
zarządem
realizuje
nowy
projekt
pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018”. Ideą tego przedsięwzięcia jest
zaspokojenie potrzeb sołectw poprzez udzielanie wsparcia finansowego gminom realizującym
zadania istotne dla Rad Sołeckich. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących
m.in. wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów
obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju
kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej.

•
•

•
•
•

Dofinansowane mogą otrzymać zadania o charakterze bieżącym, w zakresie:
ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie
istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne
i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej,
w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych,
basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,
zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie
przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych
na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,
wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości
kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych
z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego były wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Województwa Mazowieckiego.
Gminy mogły jako wykonawcy zgłaszać zadania, które zostały uprzednio wskazane do realizacji tym
gminom przez sołectwa zlokalizowane na ich terenach.
Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców
danego sołectwa musiały opracować zadania mające na celu zaspokojenie tych potrzeb, a następnie
wskazać te zadania gminie jako istotne dla sołectwa. W tym celu Rada Sołecka podejmuje uchwałę
stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina jako wykonawca
tych zadań dokonuje ich wstępnej selekcji wybierając spośród zadań wskazanych przez sołectwa te,
które zostaną zgłoszone przez tę gminę do udziału w projekcie. Każda gmina mogła przesłać do
Województwa maksymalnie dwa wnioski o pomoc finansową odnoszące się do dwóch różnych
zadań. Nabór wniosków trwał od 1 do 10 grudnia.
Zadania, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną zostają wpisane do projektu Listy
Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”, który zostanie przedłożony Sejmikowi Województwa
Mazowieckiego do akceptacji w formie uchwały. Zatwierdzona uchwałą Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Lista Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018” zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.mazovia.pl.
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W naszej gminie program Marszałka Województwa Mazowieckiego spotkał się z zainteresowaniem. Sołectwa wykazały się dużą inicjatywą opracowując zadania, które były istotne dla danego
sołectwa. Swoje pomysły zgłosiło pięć sołectw. Wyłoniono cztery zadania, które zostały połączone
w dwa wnioski ostatecznie złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Wybrane zadania to: zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Łaz i Budki, wymiana okien i remont podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Duczymin oraz zakup
stroi kurpiowskich dla sołectwa Krukowo. Koszt całkowity tych przedsięwzięć to 40 000 zł.
W ramach tego programu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego sołectwa te mogą
otrzymać 20 000 zł. Resztę kosztów czyli kolejne 20 000 zł. zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy Chorzele.
Burmistrz Beata Szczepankowska zamierza wspierać takie inicjatywy, gdyż są one wielką szansą
ożywienia i dalszego rozwoju naszych sołectw. Każda inwestycja realizowana w gminie ma na celu
poprawę jakości życia naszych mieszkańców, poprzez zapewnianie im bezpieczeństwa i lepszego
komfortu życia. Mamy nadzieję, że projekt Marszałka będzie kontynuowany w kolejnych latach
i wszystkie nasze sołectwa będą mogły realizować swoje plany i zamierzenia.

autor: A. Opalach

Spotkanie w sprawie przyłączenia gazu

W dn. 19.12.2017 r. o godz. 16.30 mieszkańcy miasta Chorzele zebrali się na auli
Centrum Sportów Zimowych, aby zapoznać się z technicznymi aspektami przyłączenia
do sieci gazowniczej, a także kosztami utrzymania i eksploatacji instalacji
indywidualnych kotłowni gazowych.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa z Ciechanowa jak również Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Warszawy.
Przedstawiono działania inwestycyjne dotyczące Chorzel,
jak i te mające wpływ na rozpoczęcie korzystania
z paliwa gazowego na tym terenie, równocześnie
poinformowano, że korzystanie z paliwa gazowego może
rozpocząć się z początkiem roku 2018.
Na zebraniu przedstawiono proces przyłączenia się do sieci gazowej oraz odpowiedziano
na wszelkie nurtujące uczestników pytania.
W początkowej fazie procesu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz uzyskać warunki przyłączeniowe a następnie podpisać umowę
o przyłączenie do sieci gazowej.
Przedstawiono także obowiązki stron umowy:
Zebranych poinformowano, że roczne koszty ogrzewania paliwem gazowym domu
o powierzchni ok 130m2 zamkną się w okolicach ok 3.5 tys. zł łącznie z ogrzewaniem wody
użytkowej i podłączeniem kuchni gazowej.
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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Koniec roku to czas podsumowań oraz ocen tego, co udało się dokonać w mijającym roku. To również
czas rozważania ambitnych planów na przyszłość. Tak również jest w przypadku naszej gminy, o czym
mogli przekonać się wszyscy obecni na uroczystej XLVIII sesji Rady Miejskiej w Chorzelach. Obrady
pokazały jak wiele zmian czeka naszych mieszkańców. Oczywiście, będą to zmiany na lepsze!
XLVIII Sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 grudnia, w Auli Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych
w Chorzelach. Wśród grona zaproszonych gości obecni byli między innymi Zenon Szczepankowski, Starosta
Powiatu Przasnyskiego oraz Marek Walędziak, Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego wraz z Radnymi
Powiatu Przasnyskiego.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beatę Szczepankowską, odbyły
się występy artystyczne. Swój świąteczny repertuar zaprezentowała Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
oraz Chorzelska Kapela Biesiadna, którzy wprowadzili wszystkich w ten niezwykły nastrój. Następnie zebrani
mieli okazję do obejrzenia premiery filmu dotyczącego historii naszego regionu. Ekranizacja wzbudziła wielki
entuzjazm wśród publiczności i została odebrana jako wyjątkowa lekcja historii o miejscowych bohaterach
i dziejach gminy.
Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste otwarcie sesji przez Krzysztofa Milewskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach. Następnie Beata Szczepankowska przedstawiła
sprawozdanie z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy burmistrza
w okresie między sesjami. W dalszym porządku obrad radni jednogłośnie przegłosowali szereg uchwał.
Dotyczyły one m. in. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2018-2031,uchwały
budżetowej na 2018 rok, czy przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele”.
Podczas sesji zostały wręczone również wyróżnienia „ Zasłużony dla Gminy Chorzele”. Nagrodę otrzymują
mieszkańcy gminy, którzy w szczególny sposób wyróżniają się pracą na rzecz naszej małej ojczyzny
i przyczyniają się do jej rozwoju. W tym roku tytuł Zasłużonego otrzymało dwóch miejscowych lekarzy –
Szczepan Mirosław Jaroszewski oraz Tadeusz Żechowicz. Nagrody, podziękowania oraz kwiaty wręczył przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Milewski, burmistrz Beata Szczepankowska oraz cała kapituła.
W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia
doktorowi
Jaroszewskiemu
możemy
przeczytać: „Na uwagę zasługuje fakt, że
w 2018 roku Pan Jaroszewski będzie
obchodził jubileusz 53-lecia pracy jako
lekarz medycyny. Należy z całą stanowczością stwierdzić, iż po tylu latach pracy
i życia w Chorzelach czuje się on
prawdziwie związany z miastem Chorzele
i jego mieszkańcami”.
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Tadeusz Żechowicz to także
lekarz z powołania. Wieloletnia
postawa służenia pacjentom
spowodowała, że zdobył on
ogromne zaufanie wśród lokalnej społeczności, jest szanowany
i traktowany jak Chorzelanin
z krwi i kości. Nagrodzeni
z wielką wdzięcznością i wzruszeniem podziękowali za to
szczególne wyróżnienie.
Burmistrz, w tym wyjątkowym dniu, wręczyła podziękowania również rodzicom tegorocznych Mistrzów
Polski w skoku wzwyż – Agnieszce i Andrzejowi Moszczyńskim oraz Katarzynie i Grzegorzowi Zakrzewskim.
Słowa uznania, Beata Szczepankowska skierowała także do trenera chłopców - Andrzeja Danelskiego oraz
Hanny Wilgi, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, do której
uczęszczają nasi mistrzowie.

– Osiągnięcia sportowe, a szczególnie to ostatnie, zdobycie Mistrzostwa Polski w skoku wzwyż, to
ogromna chluba nie tylko dla Państwa jako rodziców,
ale dla wszystkich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Pragnę podziękować Państwu za to, że jako rodzice
zawsze wierzyliście w zdolności swoich synów, oddając
go pod opiekę trenerską Pana Andrzeja Danelskiego.
Gdybyście nie zaufali zarówno potencjałowi swoich synów, ale też trenerowi, nie byłoby tego sukcesu, który
jest również Waszym sukcesem. Proszę przyjąć moje
życzenia i gratulacje. – mówiła Beata Szczepankowska.
Burmistrz doceniła także pracę Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja dba o profilaktykę i angażuje społeczność lokalną do różnorodnych przedsięwzięć, które integrują,
uczą współpracy, przyjaźni, twórczego spędzania czasu oraz zaufania społecznego. Podziękowania otrzymali:
Grażyna Łachacz – przewodnicząca komisji, Tomasz Filipowicz – wiceprzewodniczący oraz członkowie komisji: Jolanta Czaplicka, Dariusz Purzycki, Paweł Rykowski, Beata Fuks.
Podziękowanie za rozwój życia kulturalnego w naszej gminie otrzymał także kapelmistrz Wojciech Jabłoński
wraz z Miejską Młodzieżową Orkiestra Dętą. Słowa uznania burmistrz skierowała także do Janusza Nidzgorskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Chorzelach.
Na zakończenie uroczystości, przewidziano występ uzdolnionej młodzieży z Chorzel, której opiekunem jest
Zbigniew Borowski, pracownik Ośrodka Upowszechniania Kultury. Solistki Zuzanna Paras oraz Daria Milewska zauroczyły wszystkich zebranych swoim niezwykłym talentem i wrażliwością muzyczną. Beata Szczepankowska podziękowała naszym młodym talentom i ich opiekunowi za ich piękną działalność artystyczną.
Przysłowiową „wisienką na torcie” okazał się występ wyjątkowego artysty – Macieja Kacprzaka, wybitnego
kameralisty młodego pokolenia z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Ten niezwykły
koncert pozwolił wszystkim zebranym posmakować muzyki kameralnej w niezwykłym, świątecznym wydaniu.
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Podczas noworocznej sesji Rady Miejskiej wręczono nagrody „Zasłużony dla Gminy Chorzele”. Nagroda
przyznawana jest corocznie dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem działają na rzecz rozwoju naszej
Małej Ojczyzny. Do tej pory nagrody otrzymali: Bolesław Więckowski (2008 r.), Zenon Szczepankowski (2009 r.),
Adam Krystkiewicz (2009 r.), stowarzyszenie „Nasze Bezpieczeństwo” na czele z Henrykiem Tańskim (2010 r.),
Radosław Waleszczak (2010 r.), Adam Struzik (2011 r.), Oktawiusz Jankowski (2012 r.), Jacek Maksiński (2012 r.),
Zenobiusz Jeliński (2013 r.), Marek Walędziak (2014 r.), Konrad Smoliński (2015 r.), Zbigniew Rejs ( 2015 r.), Marek Przedpełski (2015 r.) oraz Mieczysław F. Jachimowski (2016 r.). W tym roku wyróżnienie „Zasłużony dla
gminy Chorzele” otrzymali Szczepan Mirosław Jaroszewski i Tadeusz Żechowicz.
Szczepan Mirosław Jaroszewski jest wieloletnim lekarzem
medycyny kontynuującym swoją pracę zawodową na terenie
Miasta i Gminy Chorzele. Szczepan Mirosław Jaroszewski jest
ściśle związany z Chorzelami, kiedy to w maju 1966 roku objął
stanowisko lekarza medycyny i kierownika Przychodni Rejonowej
w Chorzelach i pracował do czasu jej przekształcenia w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym pracuje do chwili
obecnej. Praca lekarza w środowisku dużej gminy wymagała nieustannego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy z różnych
dziedzin medycyny, by jak najpełniej odpowiadać na zmieniające
się potrzeby lokalnej społeczności w zakresie ochrony zdrowia.
Decyzje o wyborze konkretnych specjalizacji determinował cel
praktycznego ich wykorzystania w środowisku w jakim pracował. Szczepan M. Jaroszewski posiada specjalizację I i II
stopnia medycyny ogólnej oraz medycyny rodzinnej. Posiada także unikatową w skali kraju specjalizację z geriatrii, którą
może poszczyć się niewielu lekarzy w Polsce. Dr. Jaroszewski zamiłowanie do medycyny zaszczepił u swojego średniego syna Bogdana, który po uzyskaniu dyplomu lekarza, kontynuuje swoją pracę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SALUS” w Chorzelach. Zakład ten oprócz personelu lekarskiego zatrudnia personel pomocniczy zapewniając
pracę naszym mieszkańcom. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chorzelach jest świetnie wyposażony w sprzęt
medyczny. Mieszkańcy mają dodatkowo zagwarantowany na miejscu dostęp do laboratorium. Szczepan M. Jaroszewski
mimo, że osiągnął już wiek emerytalny to jednak nadal czerpie przyjemność z pracy jaką daje mu praca lekarza medycyny
i związany z tym bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Jest szanowanym mieszkańcem naszej gminy i przyznanie
Szczepanowi M. Jaroszewskiemu wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Chorzele" stanowi podziękowanie za dotychczasową działalność na rzecz Miasta i Gminy Chorzele.
Tadeusz Żechowicz jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem. Świadczy usługi
medyczne na terenie Olsztyna, Szczytna, a także od 1986 r. na terenie Chorzel,
w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDEUSZ”. Jest to
placówka nowoczesna, oferująca najwyższy poziom świadczonych usług w zakresie różnych specjalności lekarskich. Dr Żechowicz to lekarz z ogromnym doświadczeniem
i uznaniem w środowisku lekarskim, o czym świadczą obecnie piastowane stanowiska:
Kierownika Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDEUSZ”
w Chorzelach, Koordynatora rehabilitacji kardiologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym w Olsztynie, Adiunkta w Katedrze Chorób Wewnętrznych Kardiologii, Gastroenterologii, Infekcjologii. Pan dr Żechowicz posiada członkostwo Zawodowe : w Towarzystwie Internistów Polskich, w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym, w Amerykańskim Towarzystwie Chorób Klatki
Piersiowej. Tadeusz Żechowicz posiada również bardzo duże kwalifikacje, których nieustanne podnoszenie podyktowane jest rosnącymi potrzebami pacjentów. Dr Żechowicz to
lekarz z powołania. Pacjent jest dla Niego wyzwaniem. Przy takim nastawieniu swoje
zajęcie wykonuje niemalże perfekcyjnie. Zainteresowanie pacjentem nie kończy się na jednej wizycie, bowiem doktor
potrafi odpowiednio pokierować pacjentem, poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań diagnozuje chorobę, ustala
plan leczenia pacjenta, przepisuje potrzebne medykamenty i nadzoruje cały proces leczenia. W razie potrzeby kieruje pacjenta do odpowiednich placówek specjalistycznych i wielu specjalistów. Dr Żechowicz swoją pracę zawsze stara się wykonywać z dużą starannością i zaangażowaniem. Upodobanie do zawodu lekarza przelał na swojego syna, który również
świadczy usługi medyczne w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDEUSZ” w Chorzelach. Należy dodać, że dzięki prowadzonej działalności na terenie miasta powstały nowe miejsca pracy. Usługi świadczone przez doktora Tadeusza Żechowicza mają istotny wpływ na poprawę zdrowia wszystkich mieszkańców naszej gminy.
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Profesor Jerzy Kłoczowski - historyk, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, senator
I kadencji, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Europy ŚrodkowoWschodniej w Lublinie.
2 grudnia odszedł od nas wspaniały człowiek, który na zawsze pozostanie w sercach
wszystkich Polaków, a szczególnie w sercach mieszkańców naszej gminy. Profesor Jerzy Kłoczowski urodził się 29 grudnia 1924 roku w Bogdanach Wielkich. Był synem
Eugeniusza Kłoczowskiego, inżyniera rolnika, ziemianina, właściciela majątku Bogdany, oraz Ireny z domu Cichowskiej. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii
Krajowej. W czasie powstania warszawskiego walczył w pułku „Baszta”. W trakcie
ataku na Mokotów został ciężko ranny i stracił prawą rękę - Ja tylko straciłem rękę,
została mi taka pamiątka, ale bardzo wielu poległo – mówił Jerzy Kłoczowski. Pomimo
przeciwności losu i ciężkich czasów jakie nastały, nie poddał się i kontynuował naukę.
W latach 1945–1948 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1950 uzyskał stopień naukowy doktora i został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1967
otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1974 tytuł naukowy profesora
zwyczajnego.
W pracy naukowej zajmował się historią Polski przedrozbiorowej i dziewiętnastowiecznej, historią chrześcijaństwa
w Polsce i dziejami zakonów oraz historią Europy Środkowo-Wschodniej. Był autorem i redaktorem wielu publikacji
z zakresu historii. Profesor piastował także wiele ważnych funkcji, m.in. był inicjatorem powołania Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej, którego przez wiele lat był dyrektorem, był współtwórcą i przewodniczącym Konwentu Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu, w latach 1989-1991 był sędzią Trybunału Stanu, był przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO, przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych oraz
założycielem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Jerzy Kłoczowski zdobył również wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Orderem Orła Białego oraz Orderem Odrodzenia Polski. Otrzymał także tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie i Uniwersytetu Sorbona w Paryżu.
Profesor należał do tych osób z pokolenia Jana Pawła II, które najlepiej rozumiały przesłanie ewangelii miłości
do wszystkich narodów i wszystkich ludzi. Bez zrozumienia tego przesłania trudno sobie wyobrazić koncepcję Europy
Środkowo-Wschodniej jako młodszej Europy. Tworząc ją, Jerzy Kłoczowski przyczynił się do pokoju dla wielu milionów ludzi. Papież Jan Paweł II mawiał: „Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym,
żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy”. Profesor należał do pokolenia, z którego Polacy mogą być bardzo dumni. Pokolenia, które nazwano pokoleniem Kolumbów. Widząc na własne oczy, do czego
człowiek jest zdolny wobec swego bliźniego, profesor Kłoczowski poświęcił całe swe życie, aby szukać i ukazywać
w ludziach to, co ich łączy, aby mogli się poznawać i rozumieć.
W naszej pamięci prof. Kłoczowski pozostanie, przede wszystkim człowiekiem pełnym ciepła i życzliwości, kochającym
swoją Małą Ojczyznę, gminę Chorzele, o której zawsze pamiętał i za którą tęsknił.

Podziękowanie
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STYPENDIA STAROSTY PRZASNYSKIEGO WRĘCZONE. GRATULACJE!
Studenci: Daria Głąbowska (24 l.) z Jednorożca, Agnieszka Grabowska (22 l.) z Przasnysza i Damian
Żebrowski (23 l.) z Przasnysza - to tegoroczni stypendyści starosty przasnyskiego.

Od 2007 roku, tradycyjnie już na ostatniej w roku, uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego wręczane są
stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych
studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego.
Zarząd Powiatu Przasnyskiego na podstawie przedstawionych propozycji przez Komisję Stypendialną przyznał
stypendia na rok akademicki 2017/2018 studentom: Darii Głąbowskiej, Agnieszce Grabowskiej i Damianowi
Żebrowskiemu, w imieniu którego stypendium odebrała siostra.
Stypendium przyznawane jest studentom za osiągnięcia na uczelni i poza nią uzyskiwane w dziedzinie nauki,
sztuki lub sportu. Przyznanie stypendium ma na celu wspieranie rozwoju uzdolnień studentów, którzy dzięki
swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal
rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.
autor: KPP Przasnysz

NOWE RADIOWOZY DLA PRZASNYSKIEJ POLICJI

W miniony piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyskiej odbyło się poświęcenie i przekazanie
kluczyków do 5 nowych radiowozów, które zostały zakupione ze środków finansowych samorządów powiatu
przasnyskiego jak i środków Policji.

Już od piątku 5 stycznia br. na terenie miasta oraz powiatu przasnyskiego można zobaczyć nowe radiowozy,
które właśnie otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu. Kapelan przasnyskiej policji ks. Tadeusz
Niestępski poświęcił radiowozy i udzielił błogosławieństwa wszystkim policjantom oraz zaproszonym
gościom. Zakupione radiowozy stanowią duże wzmocnienie taboru w przasnyskiej Komendzie Policji.
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Wizyta wolontariuszy z Holandii i Białorusi 12 XII –14 XII 2017

autor: PSP nr 2 w Chorzelach

W ramach działań Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, wspierającej dialog międzykulturowy,
współpracę międzynarodową Publiczna Szkoła Podstawowa NR 2 w Chorzelach, gościła wolontariuszy
z Holandii i Białorusi.
Paul van Vliet –Holandia i Vlad – Białoruś prowadzili zajęcia edukacyjne z uczniami od 12 XII
–14 XII 2017. Zajęcia miały charakter warsztatów językowych, młodzież chętnie rozwiązywała
quizy, poznawała kulturę i zwyczaje państw z
których pochodzili wolontariusze. Zajęcia odbywały się w języku angielskim, więc uczniowie
mogli doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. W ramach prezentacji polskich zwyczajów
Bożonarodzeniowych wolontariusze uczestniczyli
w spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez
członków szkolnego klubu UNESCO. Wszyscy
spędziliśmy mile czas, a Paul i Vlad obiecali odwiedzić szkołę w II semestrze 2018.
Wizyta wolontariuszy w naszej szkole okazała się bardzo owocna zarówno pod względem dydaktycznym jak
i wychowawczym. Kolejny raz utwierdzamy się w przekonaniu, iż nie ma większej wartości nad szacunek do
drugiego człowieka.
autor: ZSP w Chorzelach

Najwyższy przyrost wiedzy w LO w Chorzelach

Edukacyjna wartość dodana (EWD) – metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane na podstawie ich wcześniejszych osiągnięć szkolnych, uznaje się, że szkoła, do której uczęszczali, nauczała efektywniej
niż inne szkoły, które pracowały z podobnymi uczniami. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nauczała mniej efektywnie, niż inne placówki pracujące z podobnymi uczniami. Wskaźniki EWD są więc miarami relatywnymi.
Pozwalają zobaczyć, czy szkoła naucza mniej, czy bardziej efektywnie, niż przeciętna placówka w kraju.
W myśl tej definicji LO w Chorzelach naucza najbardziej efektywnie ze wszystkich szkół w regionie,
ponieważ przyrost EWD w stosunku do ubiegłego roku jest najwyższy z okolicznych szkół.
Dla języka polskiego przyrost EWD w stosunku do
roku ubiegłego wynosi 0,9 ,a dla przedmiotów
humanistycznych 0,7 ,co oznacza ,że wszystkie
przedmioty uzyskały dodatnią wartość. Aby bardziej szczegółowo określić wkład szkoły ,należy
przeanalizować uprzednie osiągnięcia, przewidywane wyniki oraz jednoroczne wskaźniki EWD .
W LO w Chorzelach wśród 34 uczniów zdających
maturę w
roku szkolnym 2016/2017 tylko
5 uczniów miało wysokie osiągnięcia po gimnazjum, 14 uczniów—średnie, a 15 uczniów –
niskie .Rzeczywiste wyniki dla tych uczniów są
wyższe niż przewidywane, co świadczy niewątpliwie o jakości pracy szkoły. Jednoroczne wskaźniki EWD
mają wartość rzędu 3,0.Szkoła od dwóch lat ma 100% zdawalność egzaminu maturalnego ,osiągając przy
tym wyniki porównywalne z najlepszymi liceami w okolicznych miastach. Uczniowie LO w Chorzelach
korzystają tylko z oferty zajęć dodatkowych proponowanych przez szkołę. Jeśli szkoła utrzyma taką tendencję wzrostową w obszarze EWD, szybko stanie się SZKOŁĄ SUKCESU.
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autor: I. Oleksik

Kolejna płyta wydana

Pod patronatem burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz we współpracy
z Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Chorzelach ukazała się już
druga płyta dzieci i młodzieży z terenu gminy Chorzele. Tym razem
motywem przewodnim były święta Bożego Narodzenia. Na płycie
ukazało się czternaście przepięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu
naszych wspaniałych i utalentowanych artystek: Zuzanny Paras, Natalii
Tłoczkowskiej, Darii Milewskiej, Julii Szusteckiej, Zuzanny Rosy, Anny,
Małgorzaty, Alicji i Julii Majewskich, Kingi Zielich, Roksany
Grabowskiej, Julii Danelskiej, Patrycji Sędrowskiej, Aleksandry
Klonowskiej, Anny Pauliny Rudnickiej oraz Aleksandry Królickiej.
Słuchając tej płyty można poczuć niepowtarzalny klimat i magię świąt za co dziękujemy naszym
wokalistkom i życzymy dalszych sukcesów.
Orszak Trzech Króli
6 stycznia mieszkańcy naszej gminy celebrowali dzień Objawienia Pańskiego czyli święto Trzech Króli. W tym
roku z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz dzięki
życzliwości ks. Marka Pszczółkowskiego w Duczyminie odbył się
barwny pochód Orszaku Trzech Króli. Tradycyjny korowód rozpoczął
się przemarszem sprzed Publicznej Szkoły Podstawowej
w Duczyminie do kościoła parafialnego. Każdy z uczestników pochodu
otrzymał koronę, która jest symbolem Orszaku Trzech Króli. Następnie
odbyła się uroczysta msza święta, podczas której dzieci z PSP
z Duczymina przedstawiły przepiękne jasełka. Do wszystkich
zebranych kilka ciepłych słów skierowała burmistrz Beata Szczepankowska, dziękując za piękne kultywowanie
tradycji jaką jest wspólne kolędowanie.
- Święto Trzech Króli to objawienie Pańskie, zjawienie się Boga tu na ziemi w tajemnicy.
To chrześcijańska uroczystość mająca uczcić objawienie się Boga człowiekowi, a także
pokazanie, że człowiek jest zdolny do rozumowego poznania Boga. Jezus staje się darem
ofiarowanym dla wszystkich ludzi. Trzej królowie przyszli dziękować za ten dar składając
Jezusowi złoto symbolizujące piękno, coś wartościowego, chwalebnego, miłość, co
jednocześnie oznaczało godność Jezusa, kadzidło symbol modlitwy, co oznaczało, że Jezus
jest Bogiem i mirrę, balsam którym namaszczano zmarłych co symbolizowało zapowiedź
męki i cierpienia. Trzej królowie przyszli, by złożyć pokłon Panu. Dzisiaj, w tym świętym,
historycznym miejscu, my również przyszliśmy złożyć pokłon Bogu, złożyć w darze
szczerze kochające serca oraz czyny miłości, dobroci, oddania, nasze modlitwy, cierpienia.
Dziękuję Wam drodzy mieszkańcy naszej gminy, za to wspólne świadectwo naszej wiary, naszej wspólnoty,
naszej tradycji, za złożenie Panu pokłonu, jak uczynili to Trzej Królowie, dziękuję za to że jesteście– mówi
Beata Szczepankowska.
Po zakończonej Eucharystii, Trzej Królowie, wraz ze swoim orszakiem przemaszerowali do świetlicy OSP,
gdzie rozpoczęło się wspólne kolędowanie, a dla wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek. Całą
imprezę uświetnił występ Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz zespołu Ale Babki. To wspólne święto
zgromadziło licznie mieszkańców nie tylko z Duczymina, ale i z całej gminy, którzy jak „Trzej Królowie
przyszli złożyć pokłon Panu”. Mieszkańcy mieli na sobie wspaniałe stroje, które pięknie ubarwiły orszak oraz
sprawiły, że wszystkim udzielił się świąteczny nastrój. To był niezwykły dzień pełen wrażeń, wspólnej zabawy,
wzruszeń, a przede wszystkim integracji i świadectwa wiary naszej lokalnej społeczności.
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autor: I. Rogowska

13-14 grudnia 2017r. SP NR 2 im. Papieża Jana Pawła II była organizatorem Powiatowych Mistrzostw
w Piłce Ręcznej dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych . Na hali sportowej w Chorzelach drużyny
dziewcząt i chłopów z powiatu przasnyskiego walczyły o tytuł mistrza i awans do etapu
międzypowiatowego.
Drużyny dziewcząt mecze rozgrywały systemem „każdy z każdym”. Dziewczęta z SP 2 Chorzele były bezkonkurencyjne. Wygrały wszystkie mecze zdobywając łącznie 43 bramki. Zajęły I miejsce, obroniły tytuł
Mistrzyń Powiatu i uzyskały awans do zawodów międzypowiatowych.

WYNIKI KOŃCOWE
I miejsce - SP 2 Chorzele
II miejsce - G. Jednorożec
III miejsce - SP 3 Przasnysz
IV miejsce - SP Bogate
V miejsce - SP Jednorożec
W kategorii chłopców do walki
o tytuł Mistrza Powiatu zgłosiło się
7 drużyn. Turniej rozegrano systemem mieszanym. Drużyna chłopców z SP nr 2 Chorzele dostała się
do finału, wygrywając wszystkie
mecze (zdobyła w sumie 41 bramek). Zabrakło jednak trochę
szczęścia w finale. Chłopcy zajęli
w turnieju II miejsce.
WYNIKI KOŃCOWE
I miejsce — SP 3 Przasnysz
II miejsce — SP 2 Chorzele
III miejsce — G. Jednorożec
IV miejsce — SP Bogate
V – VI miejsce - SP Krzynowłoga Mała
V - VI miejsce - SP Czernice
VII miejsce - SP Duczymin
Skład zwycięskich drużyn
Dziewczęta — SP 2 Chorzele — Grabowska Wiktoria, Oliwia Niska, Dzilińska Julita, Nieliwodzka Patrycja,
Woźniak Ewa, Soból Marta, Bugajska Zuzanna, Oliwia Ciuchta, Wiktoria Linowska, Oleksik Kornelia, Radomska
Magdalena, Kłodowska Weronika, Oleksik Monika, Bochenek Zuzanna — opiekun Michał Zawojek.
Chłopcy — SP 2 Chorzele — Jakub Sędrowski, Miłosz Suchowiecki, Pelak Natalia, Jakub Suchodolski, Marcin
Gwiazda, Kacper Sławski, Oleksik Piotr, Moszczyński Sebastian, Krolicki Dawid, Krolicki Marcel,Zakrzewski
Damian, Kopczyński Wiktor Jaguszewski Damian, Opalach Mateusz, Paszkowski Mateusz — opiekun Andrzej
Danelski.
autor: M. Piórkowski

II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Wsi Duczymin

W sobotę 25 listopada o godzinie 10 na sali sportowej przy Szkole w Duczyminie odbył się II Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Sołtysa Wsi Duczymin. Inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem, do rozgrywek
zgłosiło się 36 osób. Wszyscy zawodnicy byli podzieleni na 4 kategorie wiekowe, aby każdy miał równe szanse:
kategoria pierwsza - klasa IV i V, kategoria druga - dziewczęta starsze, kategoria trzecia - chłopcy starsi, kategoria
czwarta - panowie ( liceum, 18+, 30+, a nawet i 40+).Tak jak w ubiegłym roku, Puchar Sołtysa Wsi Duczymin
otrzymały osoby, które zdobyły I miejsca w swoich kategoriach. Pozostali uczestnicy nie wyszli z pustymi rękoma
- otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zabawa przebiegała sprawnie, na zasadach fair play. Dla uczestników przygotowany był zdrowy poczęstunek w postaci owoców, aby każdy mógł uzupełnić straconą energię podczas rozgrywek.
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Orszak Trzech Króli (galeria)

