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WŁADZE GMINY CHORZELE SPOTKAŁY SIĘ Z PREZESEM FIRMY BŁYSK BIS.
WŁAŚCIWA SEGREGACJA SPOSOBEM NA NIŻSZE OPŁATY.
W dniu 14 lutego 2019 r. w Urzędzie Miasta
i Gminy w Chorzelach odbyło się spotkanie
burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej z prezesem firmy Błysk Bis
Wojciechem Zalewskim. Podczas spotkania
omówiono zmiany, jakie następują w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz sposobem ich realizacji. Analizowano co
należy zrobić, aby obniżyć ilość odpadów
komunalnych zmieszanych wytwarzanych przez
mieszkańców miasta i gminy Chorzele.
Duża ilość odpadów komunalnych przekłada się na kwotę jaką płacą mieszkańcy za ich odbiór. Każdemu
z nas zależy na tym, aby płacić jak najmniej, jednak, aby to nastąpiło należy podejść bardzo poważnie do
tematu segregacji odpadów komunalnych. Należy segregować je w sposób prawidłowy. Ponieważ jeśli
odpady są posegregowane niewłaściwie, wówczas są oddawane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych jako odpady zmieszane. W związku z tym są droższe, co automatyczne przekłada się
na ogólną kwotę, jaką każdy z nas płaci za odpady.
W spotkaniu uczestniczyły również Katarzyna Brzezicka – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Ewa
Monika Werder – skarbnik Miasta i Gminy Chorzele oraz Sylwia Przybysławska – podinspektor do spraw opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
MIASTO I GMINA CHORZELE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM!
O tym, że władze Miasta i Gminy Chorzele z burmistrz Beatą Szczepankowską na czele priorytetowo
traktują potrzeby mieszkańców, dzieci oraz młodzieży wiadomo nie od dziś. W ostatnich latach dzięki
staraniom władz gminy na jej terenie powstało 15 nowych, pięknych placów zabaw oraz 3 nowoczesne
siłownie zewnętrzne jak również pumptrack. To działania i efekty wyjątkowe wśród samorządów.
A wszystko z korzyścią dla mieszkańców.
Nowe place zabaw: Chorzele, Stara Wieś,
Duczymin, Nowa Wieś k. Duczymina, Bagienice,
Rycice, Poścień Wieś, Raszujka, Zaręby, Krukowo,
Łaz, Krzynowłoga Wielka.
Siłownie zewnętrzne: Chorzele, Krukowo, Raszujka.

Pumptrack w Chorzelach

NASZA GMINA CHORZELE
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SPOTKANIE SAMORZĄDOWE W SEJMIE RP
12 lutego burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z kierownikiem referatu
promocji Urzędu Miasta i Gminy Chorzele Sławomirem Czaplickim uczestniczyli w Sejmie RP w spotkaniu samorządowców z całego kraju.
Obok głównego inicjatora spotkania posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza, swoje prelekcje dotyczące przyszłości i roli dla lokalnych społeczności polskiego samorządu wygłosili m.in.: prof. Jerzy Stępień –
współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku oraz poseł Piotr Zgorzelski – zastępca przewodniczącego
sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz radni reprezentujący samorządy z całego kraju, w swoich
wystąpieniach przedstawiali problemy, z jakimi zderzają się w codziennej pracy na rzecz mieszkańców oraz
proponowali konkretne rozwiązania systemowe w takich obszarach jak oświata, rolnictwo, pomoc społeczna,
czy inwestycje w infrastrukturę.
Dezyderat z wnioskami i postulatami samorządowców sporządzony ze spotkania, zostanie przekazany
Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Burmistrz Beata Szczepankowska wzięła udział w otwarciu Centrum Naukowego Abaja
w Dworku w Chojnowie.
7 lutego burmistrz Beata Szczepankowska
wraz z byłym starostą Zenonem Szczepankowskim wzięli udział w uroczystości
otwarcia Centrum naukowego Abaja
w Dworku w Chojnowie. Centrum
utworzyli:
Uczelnia
LingwistycznoTeczniczna
w
Przasnyszu
oraz
S. Amanzholov East Kazakhstan State
University Republic of Kazakhstan.
Obecnie coraz więcej studentów z zagranicy wybiera studia w Polsce. Współpraca studentów z zagranicy, jak
i z Polski jest ważną częścią promocji naszego kraju i regionu.
Zadaniem Centrum jest realizacja warunków i postanowień określonych w porozumieniu między uczelniami,
m.in.: wymiana studentów, pracowników oraz absolwentów obu Uczelni; wymiana materiałów naukowych,
publikacji i informacji; wymiana działań kulturalnych; organizacja wspólnych konferencji; wspólne działania
badawcze i naukowe.
Dzięki współpracy władz Uczelni Lingwistyczno – technicznej w Przasnyszu oraz Wójta Gminy Czernice
Borowe Wojciecha Brzezińskiego, siedziba Centrum będzie Dworek w Chojnowie.
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KONSTRUKTYWNE SPOTKANIE BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ
Z MARSZAŁKIEM ADAMEM STRUZIKIEM
8 lutego dzięki inicjatywie i pomocy byłego starosty Zenona Szczepankowskiego, burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska wraz z samorządowcami z naszego powiatu spotkała się w Warszawie
z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem.
Burmistrz Beata Szczepankowska rozmawiała z marszałkiem o konkretnych możliwościach współpracy
Miasta i Gminy Chorzele z samorządem województwa oraz potencjalnych programach, z których chorzelski
samorząd może skorzystać, aby realizować kolejne potrzebne mieszkańcom inwestycje. Wkrótce
przekażemy więcej szczegółów.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski wraz z radnym miejskim
i jednocześnie kierownikiem referatu promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele Sławomirem
Czaplickim oraz wójtowie Gmin Czernice Borowe Wojciech Brzeziński i Jednorożec Krzysztof Iwulski wraz
z byłym przewodniczącym rady powiatu Markiem Walędziakiem.
W ubiegłych latach, dzięki wzorowej współpracy, do Miasta i Gminy Chorzele oraz całego regionu trafiały
rekordowe środki na inwestycje i różnego rodzaju programy.

BURMISTRZ CHORZEL BEATA SZCZEPANKOWSKA WYRAŻA GOTOWOŚĆ ROZPOCZĘCIA
PROCEDURY PRZEJĘCIA OD POWIATU PROJEKTU UNIJNEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI
WOJEWÓDZKIEJ 614 CHORZELE- ZARĘBY-KRUKOWO-MYSZYNIEC.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska zapowiedziała podjęcie tego rodzaju
inicjatywy podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Chorzelach. Okazją do kontynuacji tych
działań była wizyta u marszałka województwa
mazowieckiego Adama Struzika.
Projekt został złożony w poprzedniej kadencji
Rady Powiatu Przasnyskiego przez starostę
Zenona Szczepankowskiego dzięki porozumieniu
podpisanemu z marszałkiem województwa
Adamem Struzikiem i przeszedł pozytywnie
weryfikację unijną.
Inwestycja została przygotowana do realizacji
w poprzedniej kadencji Rady Powiatu. Ma ona
możliwość sfinansowania w 80% ze środków unijnych i 20% ze środków wojewódzkich. Obecnie należy jak
najszybciej ogłosić przetarg, aby roboty budowlane miały szansę ruszyć w 2019 roku.
Na chwilę obecną istnieją obawy o dalsze losy projektu . Wielką stratą dla mieszkańców gminy Chorzele
i przyszłości chorzelskiej strefy gospodarczej byłoby zaniechanie realizacji tego projektu.
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W poprzednim numerze przedstawiliśmy pierwszą część sprawozdania Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele z poprzedniej kadencji. Obecnie przedstawiamy dalszą część informacji.

W roku 2017 przeprowadzono reformę edukacji w sposób jak najbardziej chroniący zarówno uczniów,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wypracowane przez szkoły tradycje, obyczaje czy dalszą
realizację wielu programów. Nikt nie stracił pracy, a uczniowie i rodzice wyrażają same pozytywne opinie
dotyczące nowo powołanej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. Nauczyciele są cały czas
wspierani: otrzymują pomoc zdrowotną, dofinansowanie doskonalenia zawodowego (na studia podyplomowe,
szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria i koszty podróży z tym związane) – od kwietnia 2016 r. zostało
361 wniosków pozytywnie rozpatrzonych na kwotę 136.629,64 zł ,nagrody burmistrza dla 62 nauczycieli na
kwotę 64.227,61 zł, uczniowie otrzymują pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego – w latach 2015
-2018 wydano 3.726 decyzji pozytywnych na kwotę 1 036 707,62 zł. Czy też stypendia burmistrza dla
uzdolnionej młodzieży w w/w latach otrzymało je 43 uczniów na kwotę 53.000,00 zł.

W roku 2017 nastąpił duży postęp w rozwoju strefy gospodarczej podstrefa Chorzele. Pozyskano
kluczowego inwestora, który w niedalekiej przyszłości może zainwestować nawet 2 miliardy zł.
To może skutkować powstaniem na początku kilkuset, a docelowo nawet 1 tysiąca miejsc pracy.
Inwestor ten, jak też firmy z nim kooperujące, istotnie przyśpieszy rozwój Gminy Chorzele.
Są to działania historyczne, niezwykle ważne z punktu rozwoju naszej małej ojczyzny, gdyż zatrzymają
młodych mieszkańców w naszej gminie, podniosą standard ich życia i przyczynią się do wzrostu
dochodów gminy. Już teraz rozpoczęły się budowy osiedli mieszkaniowych, farm fotowoltaicznych oraz
znaczny napływ inwestycji towarzyszących. Słowa podziękowania należą się Radzie Powiatu Przasnyskiego i Staroście Zenonowi Szczepankowskiemu za stworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości w naszej gminie. Gdyby nie inwestycja powiatu w budowę strefy gospodarczej tej szansy
byśmy nie mieli.

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. Koszt do chwili obecnej, jaki poniosła spółka, realizując to przedsięwzięcie na terenie powiatu to około 20 mln zł. Inwestycja ta jest również dla nas niezwykle cenna z uwagi na
ochronę naszego powietrza, a tym samym zapewnienie ograniczenia emisji dwutlenku węgla do
atmosfery, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy zdrowia naszych obywateli.

W gminie zostały też przebudowane na kablowe ok. 90% linii 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.
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Kolejną ważną inwestycją strategiczną jest uruchomienie linii kolejowej. W tej sprawie zostały już
z gminą uzgodnione przejazdy kolejowe oraz inwestycje z tym związane. Między innymi budowa
nowych dróg, nowego dworca kolejowego. Na koniec 2021 roku miała zostać uruchomiona linia
kolejowa do Ostrołęki, co potwierdziły w piśmie Polskie Linie Kolejowe. Obecnie niestety dochodzą do
nas sygnały, że nowe władze powiatu nie wykazują oczekiwanego przez PLK i Urząd Marszałkowski
zaangażowania w tej sprawie i projekt może nie być realizowany.

Realizacja planowanych inwestycji przez Powiat Przasnyski wygląda następująco:
Powiat Przasnyski rozpoczął już również dla nas i powinien kontynuować realizację bardzo ważnych inwestycji, m.in.:
•

budowa obwodnicy Chorzel wraz z mostem na rzece Orzyc (całość środków zapewniona z UE
i wkładu Starostwa),

•

II etap uzbrojenia technicznego Strefy Gospodarczej w Chorzelach od strony drogi krajowej nr 57
(całość środków zapewniona z UE i wkładu własnego Starostwa pochodzącego ze sprzedaży
gruntów w Chorzelach).

•

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 614 ze ścieżką rowerową Chorzele-Zaręby-Krukowo, przegonem dla zwierząt, chodnikami oraz budową dwóch rond w Krukowie oraz na skrzyżowaniu
z obwodnicą w Chorzelach, na którą Starostwo pozyskało środki finansowe w wys. 50 mln zł z UE
i samorządu województwa (100% kosztów). W związku z obawą o realizację tej inwestycji przez
nowe władze powiatu Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wystąpiła do marszałka województwa o
przejęcie od powiatu tego projektu. Brak realizacji byłby ogromną stratą dla naszych mieszkańców.

•

edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym ( całość środków zapewniona z UE
i budżetu Starostwa)

•

przebudowa drogi i mostu Zaręby- Mącice – Wielbark, rozpoczęta za środki z Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa i środki Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Rozbudowa zbiornika retencyjnego w Chorzelach jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem Strefy
Gospodarczej w Chorzelach, gdyż umożliwia zapewnienie fabrykom wody technologicznej zamiast
pozyskiwania na te cele wody pitnej. Władze Powiatu poprzedniej kadencji wykupiły na ten cel grunty 25 ha, wykonały projekt i uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę, zbudowały drogę dojazdową, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz wybrały w wyniku przetargu wykonawcę całości zadania. Niestety w ostatnim czasie nowe władze powiatu unieważniły rozstrzygnięty
już przetarg na realizację inwestycji i nie podpisały umowy z wykonawcą.
Pieniądze na ten cel zarezerwowane są w budżecie powiatu (18 mln zł ze sprzedaży gruntów w strefie
gospodarczej) oraz w budżecie gminy Chorzele na lata 2021-2022 (7 mln zł).

Przygotowanie do realizacji tych wszystkich inwestycji strategicznych na pewno jest efektem ciężkiej, a także profesjonalnej pracy Rady Miejskiej w Chorzelach, Burmistrza i całej zespolonej administracji urzędu, ale także Rady Powiatu Przasnyskiego, byłego Starosty Przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego oraz Marszałka Adama Struzika, który tworzył przyjazne programy dla mieszkańców,
tworzył nam możliwości pozyskiwania środków unijnych i krajowych oraz służy wsparciem i pomocą. Rezygnacja przez nowe władze powiatu z którejkolwiek z zaplanowanych inwestycji byłaby
ogromną stratą dla mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele i wpłynęłaby negatywnie na jej rozwój.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Opracowała: B. Olber—Pawłowska

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele stara się o unijne środki
na wymianę przez mieszkańców urządzeń grzewczych
W związku z ogłoszonym przez mazowiecką jednostkę
wdrażania programów unijnych naborem na realizację
projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji”
w regionie, polegających na wymianie urządzeń
grzewczych (działanie 4.3 regionalnego programu
operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020)
burmistrz Beata Szczepankowska w dniu 04.02.2019 r.
w obecności pracowników urzędu spotkała się z przedstawicielami firmy, świadczącej kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskania funduszy unijnych na realizację przedmiotowego projektu w ramach
trwającego naboru.
Zgodnie z regulaminem trwającego konkursu gmina może pozyskać dofinansowanie m.in. na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne,
olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych.
Zgłoszony do dofinansowania projekt może dotyczyć wymiany źródeł ciepła (kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych),
kotłowniach osiedlowych, a także w budynkach użyteczności publicznej.
W ramach konkursu dopuszczona jest termomodernizacja i/lub budowa, przebudowa instalacji wykorzystujących OZE (np. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła) w budynkach, w których następuje wymiana urządzenia
grzewczego. Z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej zachęcamy również w ramach projektu do rozważenia montażu ogniw fotowoltaicznych, co może znacząco wpłynąć na obniżenie rachunków za prąd, a także
przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

W miesiącu lutym 2019 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami, w tym z sołtysami, zainteresowanymi
udziałem w projekcie. 19 i 20 lutego odbyły się spotkania z mieszkańcami w ZSP w Zarębach i w Centrum
Sportów Zimowych w Chorzelach. Natomiast 21 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele odbyło się spotkanie z sołtysami. Podczas konsultacji omówiono aspekty techniczne wykonania instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie. Gmina wyjaśnia, iż w zależności od wyników przeprowadzonych
konsultacji tj. liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele rozważy realizacje projektu oraz przedłożenie stosownego wniosku Radzie Miejskiej w Chorzelach o
ujęcie ww. inwestycji w uchwale budżetowej.
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autor: S. Czaplicki — Kierownik Referatu Promocji

Dotacja na sport przekazana!
9 stycznia burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała umowę
z przedstawicielami Klubu Sportowego KS Orzyc Chorzele dotyczącą przekazania dotacji w wysokości
70 000 złotych!
W istniejącym od 1946 roku i stale rozwijającym się Klubie,
funkcjonują obecnie 4 drużyny: seniorzy, zaplecze seniorskie,
juniorzy i najmłodsi - trampkarze. W sumie, korzystając
z doskonałej bazy sportowej i wsparcia finansowego władz
Gminy, w Klubie czynnie trenuje pod czujnym i fachowym
okiem opiekunów ok 100 osób, dorosłych, dzieci i młodzieży.
Władze są oczywiście otwarte i zachęcają do uprawiania sportu
wszystkich chętnych.
Zadanie, na które zostanie wykorzystana dotacja nosi nazwę
„Piłka nożna najlepszym sposobem na aktywne spędzanie czasu”. Tym samym możliwa będzie, na
odpowiednim poziomie, organizacja zajęć i zawodów sportowych, udział w nich, realizacja programów
szkoleniowych dla uczestników (głównie dzieci i młodzieży), czy zakup sprzętu.
To kolejne zadanie realizowane na terenie Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu. Przekazana dotacja ułatwi i zwiększy dostęp do czynnego uprawiania sportu, a cele
programu zachęcą dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu, zdrowego stylu życia oraz będą uczyły
zasad fair play.
Ze strony samorządu Miasta i Gminy Chorzele, Umowę parafowała ponadto skarbnik Ewa Monika Werder,
a ze strony Klubu – Prezes Tomasz Piasecki oraz Tadeusz Tyjewski.

NOWE OTWARCIE. BĘDZIE PARTNERSTWO I BARDZO DOBRA WSPÓŁPRACA
PRZASNYSZ – CHORZELE

15 lutego w Chorzelach, w bardzo dobrej atmosferze odbyło się otwierające partnerską współpracę
spotkanie burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej z burmistrzem miasta Przasnysz Łukaszem Chrostowskim oraz kierownikiem referatu promocji w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele Sławomirem Czaplickim.
Samorządowcy zainicjowali nowy,
jakże oczekiwany przez obie
wspólnoty mieszkańców etap we
wzajemnych
relacjach
Miasta
Przasnysz oraz Miasta i Gminy
Chorzele. Zadeklarowano wzajemne
partnerstwo, wsparcie merytoryczne
i organizacyjne oraz wszechstronną
współpracę na rzecz mieszkańców.

Szefowie obu samorządów wymienili
doświadczenia i zapoznali się
wzajemnie z bieżącymi pracami oraz
planami, a także uzgodnili obszary,
w których zacieśnią współpracę
i będą się wspierać. Burmistrz Łukasz Chrostowski zaprosił burmistrz Beatę Szczepanowską na rewizytę.
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opracowała: Elżbieta Lorenc

Grand Prix dla uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach
Krystyna Szuszkiewicz uczennica klasy Va Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach została laureatką nagrody
Grand Prix w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Środowiska pt. ,,Wczujmy
się w klimat - adaptacja do zmian klimatu wokół nas" w kategorii fotografia. Na
konkurs wpłynęło 120 prac uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z całej
Polski. Fotografia miała być interpretacją hasła ,,Wczujmy się w klimat...". Jury
konkursu, w skład którego wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska
oraz wykonawcy projektu wyłonili laureatów. Krysia wykonała zdjęcie i opis
pt.: ,,Nadzieja". Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 stycznia 2019 roku
w Warszawie podczas konferencji podsumowującej projekt :,,Opracowanie
planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców".
Wzięła w niej udział laureatka z opiekunem — Elżbietą Lorenc i mamą — Ewą Szuszkiewicz.
autor: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Walne zebranie sprawozdawcze Koła Wędkarskiego PZW Nr 68 w Chorzelach
W dniu 20 stycznia w świetlicy Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Chorzelach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków
Koła PZW Nr 68 w Chorzelach. Wędkarze z chorzelskiego koła
podsumowali swą działalność za 2018r. i przyjęli plan pracy na
2019r.
Prezes koła Ryszard Jastrzębski podczas zebrania wręczył osobom
wspierającym koło w 2018r. pamiątkowe statuetki. Otrzymali je:
Beata Szczepankowska- Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele,
Zenon Szczepankowski- były Starosta Przasnyski i Janusz
Nidzgorski- Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Chorzelach. Podziękowania dla wędkarzy na ręce Prezesa Koła Ryszarda Jastrzębskiego złożyła również burmistrz Beata
Szczepankowska.W zebraniu uczestniczył także Zdzisław Szucherski- członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie.
Podczas zebrania głos zabrał Zenon Szczepankowski, który poinformował zebranych wędkarzy o sytuacji
wokół budowy zalewu wraz z górką zjazdową w Chorzelach. Wędkarze wysłuchali informacji z dużym
zainteresowaniem i postanowili wysłać petycję do władz samorządowych gminy i powiatu w sprawie
kontynuacji w/w inwestycji.
autor: MGBP w Chorzelach

Zwycięzcy II Gminnego Turnieju Gier Planszowych 2019
Za nami II edycja Gminnego Turnieju Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, który został zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chorzelach. Patronat honorowy nad imprezą objęła Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
W Turnieju
wzięli udział uczniowie: Publicznej Szkoły Podstawowej w Duczyminie, Zarębach, Krukowie, Krzynowłodze Wielkiej oraz
Chorzelach. pierwszej kategorii wyłoniono następujących lauretów: I MIEJSCE - Aleksander Mieszko BROSCH, II MIEJSCE
- Mateusz PIENIEK, III MIEJSCE - Julia MAJEWSKA. W drugiej kategorii natomiast wyniki wyglądały następująco: I MIEJSCE - Kornelia GUT, II MIEJSCE - Angelika LEŚNIKOWSKA, III MIEJSCE - Anna WALASZCZYK.
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autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

14 lutego obchodziliśmy Walentynki. Wszyscy ubraliśmy się na czerwono, a dookoła widniały
serduszka. W każdej grupie odbywały się zajęcia o tematyce walentynkowej. Młodsza grupa
obejrzała przedstawienie pt. „Zakochana Żaba”, a następnie własnymi rączkami stworzyły
odbicia serduszek dla swoich najbliższych.

Dzieci z grupy „Biedronek„ brały udział w tanecznych konkursach i wesołych zabawach m.in.
„Amor” – trafianie piłeczkami do serca oraz „Gorące serca” – taniec serc przy muzyce. Miłym
akcentem były podarowane przez rodziców Antosia smaczne jabłuszka z walentynkowym motywem
za które serdecznie dziękujemy. Na koniec wszyscy stanęliśmy do pamiątkowego zdjęcia.
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autor: M. Zawojek

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 18 lat. To największy Turniej piłkarski dla
dzieci w Polsce i w Europie, w którym do tej pory wzięło udział blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego
kraju. Zakończenie Turnieju jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane są na Stadionie PGE Narodowym
w Warszawie.
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej,
a sponsorem głównym firma Tymbark. Główne cele Turnieju
to popularyzacja aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół
podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie dziecięcych marzeń.
Z dumą możemy powiedzieć, że uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chorzelach zaznaczyli swoją obecność
w tegorocznych rozgrywkach. Walcząc w kategorii U-12
chłopców i dziewcząt na etapie rejonowym. Ogromne słowa
podziękowania należą się lokalnemu Klubowi Sportowemu
Orzyc Chorzele, który umożliwił naszym chłopcom udział
w rozgrywkach pokrywając koszty przejazdu. Świadczy to
o bardzo dobrej współpracy i trosce zarządu klubu o rozwój
młodych sportowców.

U-12 dziewczęta
Skład drużyny: Kobylińska Zofia, Nowicka Wiktoria, Suchowiecka Weronika, Tłoczkowska Natalia, Pórkowska
Weronika, Dzilińska Alicja, Chmielińska Weronika, Kopczyńska Alicja, Piórkowska Ola. Opiekun Michał Zawojek.
U-12 chłopcy
Skład drużyny: Pogorzelski Igor, Nysztal Filip, Kolek Paweł, Zalewski Radosław, Kobyliński Krystian, Szlaga
Kacper, Kowalski Adam, Bunalski Kamil, Sokołowski Maciej, Czajkowski Konrad, Wojciechowski Błażej. Opiekun
Andrzej Danelski.
U-10 dziewczęta
Skład drużyny: Tłoczkowska Marta, Furman Alicja, Grabowska Maja, Dańkowska Maja, Szymańska Joanna, Kalko
Julia, Lubowiecka Nadia, Borowa Karolina, Aszteborska Julia, Lipińska Julia Maria. Opiekun Michał Zawojek.
Ogromną niespodziankę sprawiła nasza najmłodsza drużyna dziewcząt w kategorii U-10 uzyskując awans do finału
wojewódzkiego, który odbędzie się na początku kwietnia w Warszawie. Trzymamy mocno kciuki i życzymy dobrej
zabawy naszym najmłodszym sportowcom.
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Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z Miejsko - Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała już po raz jedenasty akcję pod hasłem
„Mądre, zdrowe i bezpieczne wakacje 2019”.

Wzięły w niej udział wszystkie szkoły z terenu naszej gminy. Zajęcia z dziećmi zostały przeprowadzone
w dniach od 28 stycznia do 1 lutego i od 4 lutego do 8 lutego. W tym roku motywem przewodnim było
kształtowanie umiejętności organizowania dobrej zabawy w gronie rówieśników bez stosowania używek,
m.in. alkoholu, narkotyków czy papierosów. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach zarówno
edukacyjnych, sportowych, plastycznych jak i kulinarnych. Nie zabrakło zajęć twórczych podczas których
dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością, wyobraźnią oraz kreatywnym myśleniem. Podczas rozmów
z uczestnikami ferii poruszano
tematy jak dbać o własne
zdrowie, zachowanie bezpieczeństwa w czasie wolnym od
zajęć lekcyjnych oraz właściwym zachowaniu w domu,
szkole czy na drodze.
Na zajęciach dyskutowano
o wartościach odżywczych
warzyw i owoców a także
szkodliwości substancji chemicznych dodawanych do żywności. Uczestników zapoznano
także z piramidą żywieniową.

Ważnym tematem poruszanym podczas ferii
były
także
zagrożenia
wynikające
z zanieczyszczenia Ziemi. Na zajęciach
omawiano ochronę środowiska, zwracając
uwagę czym jest: segregacja śmieci,
recykling, ekologia i smog. Nie zabrakło
zabaw, konkursów i gier sportowych zgodnie
z zasadą fair play. Zajęcia sportowe odbywały
się na świeżym powietrzu, na salach
sportowych oraz na basenie. Dzieci
i młodzież doskonaliły swoje umiejętności
pływania. Nie zabrakło także zajęć z piłki ręcznej, piłki siatkowej, tenisa stołowego czy ćwiczeń
akrobatyczno – sportowych. Dzieci biorące udział w zajęciach miały zapewniony codziennie poczęstunek
w formie kanapek, napojów i ciepłej herbaty.

Dzieci były zachwycone feryjnymi zajęciami, gdzie nie było miejsca na nudę. Uczniowie poprzez
przeprowadzone zajęcia wzmocnili poczucie własnej wartości, nabyli umiejętności pozytywnego zachowania
w grupie rówieśniczej, odkrywali swoje talenty oraz uczyli się zdrowego stylu życia.
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FANTASTYCZNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA W CHORZELSKIM ŻŁOBKU MIEJSKIM

autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

31 stycznia w Żłobku Miejskim w Chorzelach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swoich wnuków, którzy przygotowali dla zaproszonych gości
program artystyczny. Podopieczni żłobka zaprezentowali piękne wiersze, piosenki i tańce. Dziadkowie
i babcie brali udział w przygotowanych konkursach, a zwycięzcy otrzymali dyplomy "Super Babci" i " Super
Dziadka". Po części artystycznej i wręczeniu upominków nastąpiła kolejna niespodzianka. Na salę wjechały
dwa pyszne torty, z czego jeden przygotowany był przez babcię jednej z podopiecznych. Zwieńczeniem
imprezy była wspólna zabawa!

autor: M. Zawojek—Gminny Animator Sportu

FERIE NA SPORTOWO

Ferie można spędzać na wiele sposobów. Ciekawą inicjatywą wykazali
się trenerzy OLA Mazowsze z Ostrołęki i Chorzel - 6 lutego zorganizowali atrakcyjną wycieczkę podczas której młodzi adepci królowej sportu
mogli podziwiać gwiazdy europejskiej i światowej lekkiej atletyki
podczas prestiżowego mityngu halowego Copernicus Cup w Toruniu.
W wycieczce udział wzięli uczniowie m.in. z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.
Orlen Copernicus Cup 2019, czyli halowy mityng lekkoatletyczny zawitał
6 lutego 2019 r. po raz piąty do Torunia. Zawody należą do prestiżowego
cyklu IAAF World Indoor Tour, czyli odpowiednika Diamentowej Ligi na
otwartym stadionie. Udział wzięli w nim medaliści ostatnich Mistrzostw Europy w Berlinie i Halowych
Mistrzostw Świata w Birmingham, m.in.: Marcin Lewandowski, Piotr Lisek, Justyna Święty-Eretic, Sofia Ennaoui, a także znani polscy lekkoatleci tacy jak Iga Baumgart-Witan, Ewa Swoboda czy Paweł Wojciechowski.
Młodzi adepci sportu mieli również niebywałą możliwość spotkania się osobiście ze
swoimi idolami. Czołowi polscy reprezentanci rozdawali autografy, robili zdjęcia
i opowiadali o swojej drodze do sukcesu. Z uczniami spotkał się między innymi Marcin Lewandowski, który w biegu na 1500m poprawił halowy rekord Polski, a także:
Martyna Kotwiła (rekordzistka Polski U20 w biegu na 200m), Anna Kiełbasińska
(Młodzieżowa Mistrzyni Europy z 2011r w biegu na 200m), Klaudia Kardasz ( 4 miejsce Mistrzostw Europy w Berlinie w pchnięciu kulą) , Paweł Wojciechowski (Mistrz
Świata z 2011r w skoku o tyczce), Tomasz Jaszczuk (Mistrz Polski w skoku w
dal) ,Karol Zalewski (Halowy Mistrz Świata i rekordzista Świata w biegu na
4x400m).Uczniowie wraz z opiekunami rewelacyjnie sprawdzili się w roli kibiców, za
co zawodnicy odwdzięczyli się wspaniałymi wynikami i pięknym widowiskiem.
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autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą,
gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Dla przedszkolaków to dzień szczególny i niezwykły,
często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości.
W czwartek 14.02.2019r. w Przedszkolu Samorządowym
w Chorzelach odbył się Bal Karnawałowy.

Tego dnia już od rana w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek, w całym przedszkolu można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy,
piratów, policjantów, Spider-Mana, policjantów, strażaków, dostojnych królów, ...nie sposób zliczyć
i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wszystkie Panie i Ciocie
z przedszkola także nie zostały bez przebrania, to już tradycja w naszym przedszkolu.
Zaraz po śniadaniu wszyscy uczestnicy balu przeszli do sali sportowej, gdzie już czekała zaproszona
pierwszy raz - grupa animacyjna Pomysłowy Dobromir z Inowrocławia.
Nastrój panujący w sali wszystkich od wejścia wprowadzał w dobry humor i zachęcał do wesołej zabawy.
Dzięki przepięknym malunkom na twarzach wykonywanym podczas zabawy, dzieci mogły wcielić się
w dowolne zwierzę lub ulubionego superbohatera. Z przedszkolakami bawił się ulubiony bohater - Minionek. Wiele radości dostarczył pokaz ogromnych baniek mydlanych i kolorowa wata cukrowa. Ciekawość
zaprowadziła nielicznych za kulisy i mogli przez chwilę być didżejami na balu. Uśmiech z twarzy dzieci nie
znikał mimo chwilowego zmęczenia.

Po kilku minutkach wypoczynku muzyka znowu porwała wszystkich do tańca. Dzieci świetnie się bawiły
uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach. Kiedy czas zabawy dobiegł końca wszyscy z żalem
opuszczali salę balową.
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w bardzo miłej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się.
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NAJPOPULARNIEJSZY DZIELNICOWY ROKU 2018
autor: Policja Przasnysz

Tegorocznym laureatem został sierż. szt. Marcin Tański
dzielnicowy gminy Chorzele, który otrzymał 2357 głosów.

Zwycięzca konkursu ma 33 lat, jest żonaty i ma troje dzieci, mieszka na terenie gminy Baranowo. W Policji
pracuje 9 lat, początkowo jako policjant w KPP
w Grójcu. Następnie w okresie od 2011 r. do 2015
pracował w Posterunku Policji w Jednorożcu. A od
roku 2015 pracuje w Komisariacie Policji w Chorzelach. Na stanowisku Dzielnicowego pracuje od 2016
roku. sierż. szt. Marcin Tański cieszy się bardzo
dobrą opinią mieszkańców swojego rejonu służbowego, którzy cenią go za to, że jest policjantem
sumiennym, chętnie pomaga potrzebującym, stara
się
zrozumieć
i
rozwiązywać
problemy
mieszkańców. II miejsce zajął mł. asp. Artur
Długokęcki dzielnicowy z KPP w Przasnyszu, który
otrzymał 2257 głosów, a III miejsce w konkursie
zajął st.sierż. Robert Wierzbicki Dzielnicowy gm.
Przasnysz, który uzyskał 187 głosów.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX
na okres od 01-02-2019 r. do 31-07-2019 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Zagrożenie – niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na
terenie gminy Chorzele. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma
istotne znaczenie dla usprawnienia działa wszystkich podmiotów, dla których łatwość
identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym
posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zwiększenie świadomości społecznej, wynikającej z obowiązku oznaczenia
nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak
największej ilości nieruchomości numerem porządkowym na terenie w/w miejscowości lub ograniczenie zjawiska braku oznaczenia posesji do poziomu minimalnego.
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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

Drogi radzenia sobie z nadmiernym piciem alkoholu
Kluczem do poradzenia sobie z nadmiernym piciem alkoholu są dwie drogi:
•
znalezienie własnej motywacji do niepicia (tym samym do zachowania abstynencji) lub do jego
ograniczenia.
•
Podjęcie działań zmierzających do abstynencji lub ograniczenia picia - tych może być wiele.
No ogół nie chcemy robić rzeczy, do których sami nie mamy przekonania. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod
uwagę zarówno straty, jak i zyski z ewentualnej zmiany—te dla nas i dla naszych bliskich.
Możliwości działania jest wiele:
Samodzielna zmiana
Nie wszyscy chcą korzystać z pomocy specjalisty. Wolą poradzić sobie sami. W takiej sytuacji ważne są, poza
budowaniem własnej motywacji, dwa podstawowe zadania:
•
zdobycie umiejętności (radzenia sobie z myślami o piciu, unikania picia, utrzymywania abstynencji lub
ograniczenia picia poprzez respektowanie założonych przez siebie limitów picia i zmiany wzoru picia na
jak najmniej szkodliwy) oraz
•
zmiana stylu życia na sprzyjający zachowaniu zdrowia (podjęcie różnych aktywności prozdrowotnych
niezwiązanych z piciem, zmiana rytmu dnia, sposobu relaksowania się i odżywiania, dbanie o jakość
relacji z osobami najbliższymi i in.).
Należy jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że nie jest to droga dla wszystkich. W przypadku trudności i ewentualnych niepowodzeń warto skorzystać z pomocy specjalisty w poradni leczenia uzależnień i nie przeciągać
w nieskończoność takiej decyzji, łudząc się, że w końcu samemu uda się doprowadzić do zmiany w sposobie
picia. W tym przypadku czas i dawanie sobie ciągle kolejnych szans działa na niekorzyść osoby pijącej i jej
bliskich.

Skorzystanie z doświadczeń wspólnoty AA
Wspólnoto Anonimowych Alkoholików to grupa osób, które poza tym, ze regularnie spotykają się no
mityngach AA, to również realizują program zdrowienia, nazywany Programem 12 Kroków. Listę grup AA
można znaleźć na stronie internetowej www.oo.org.pl.
Zaangażowanie się w działalność stowarzyszeń abstynenckich
W wielu miejscowościach funkcjonują tzw. kluby abstynenta, które w ramach swojej działalności proponują
pomoc i wsparcie w trzeźwieniu oraz zmianie stylu życia poprzez alternatywne do picia formy spędzania
i organizacji wolnego czasu. Listę takich stowarzyszeń i klubów można znaleźć na stronie internetowejwww.krajowarada.pl.
Psychoterapia
Z terapii mogą skorzystać zarówno osoby pijące alkohol szkodliwie, jak i osoby uzależnione. Listę placówek,
które w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzą terapię uzależnień, można znaleźć na
stronie internetowej www.parpa.pl.
Psychoterapia może pomóc zdobyć fachową wiedzę na temat uzależnienia oraz umiejętności ważne w utrzymaniu abstynencji lub ograniczeniu picia, zmienić sposób myślenia lub też przeżywania świata wokół nas.
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Informacja dotycząca Mistrzostw Gminy Chorzele w Indywidualnym Tenisie Stołowym o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
25.01.2019r. już po raz jedenasty dzieci i młodzież szkól podstawowych - klasy IV-VI, klasy
VII, VIII, III gimnazjum oraz szkół powiatowych i dorośli rozpoczęli ferie zimowe Turniejem Indywidualnego Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
Honorowy patronat nad zawodami objęła Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska i jak co roku ufundowała wszystkie nagrody. Do turnieju zgłosiła się
rekordowa ilość - 160 zawodników(75 z klas IV-VI, 66 z klas VII,VIII, III gimnazjum).
Uczniowie i dorośli(19 osób) walczyli o pamiątkowe statuetki, puchary i dyplomy
w czterech kategoriach wiekowych dla dziewcząt i chłopców. Tradycyjnie już , za miejsca
I-III w poszczególnych kategoriach, zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a zwycięscy
tytuł Mistrza Gminy Chorzele. Uczestnicy szkół podstawowych w kategorii dziewcząt
i chłopców zajmujący miejsca I-IV, oprócz zaszczytnego tytułu mistrza, uzyskali również
awans do zawodów etapu powiatowego.
Po uroczystym otwarciu, powitaniu gości i rozlosowaniu kolejności meczów przez opiekunów, jako pierwsze wystartowały reprezentacje szkół podstawowych z klas IV-VI, następnie
do gry przystąpiły klasy VII, VIII, III gimnazjalne oraz szkoła powiatowa i dorośli
W klasyfikacji drużynowej klas IV-VI tytuł Mistrza Gminy wśród dziewcząt i chłopców
po raz kolejny obronili uczniowie z SP w Pościeniu -opiekun Elżbieta Murzyn. SP w Pościeniu już od lat utrzymuje się na najwyższym podium i reprezentuje gminę i powiat na etapie
międzypowiatowym i wojewódzkim.
II miejsce wśród dziewcząt i chłopców zdobyła SP Zaręby, III miejsce SP nr 2 Chorzele.
Na poziomie klas VII, VIII i III gimnazjów w klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęły
również dziewczęta z SP Poścień, II miejsce SP Zaręby, III miejsce SP Chorzele 2. Wśród
chłopców I miejsce (po raz pierwszy) ex aequo zajęła SP nr 2 Chorzele i SP nr 1 Chorzele ,
II miejsce ex aequo SP Duczymin i SP Poścień. Nagrody osobiście wręczyła Burmistrz
Miasta i Gminy Beata Szczepankowska.
DZIEWCZĘTA
klasy IV
I m- Joachimowska Patrycja - Zaręby
II m - Majewska Alicja - Zaręby
III m - Więcek Daria - Poścień
IV m - Rapacka Paulina - Chorzele nr 2
V-VI - Szlaga Emilia - Poścień
V-VI - Orzoł Nikola - Zaręby

18

klasy V-VI

A
A
A
A

I m - Kaczyńska Katarzyna - Poścień
A
II m - Niksińska Zuzanna - Poścień
A
III m - Więcek Magdalena - Poścień
A
IV m - Krolicka Aleksandra - Poścień
A
V-VI m - Olber Zuzanna - Poścień
V-VI m - Orłowska Dominika - Zaręby
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klasy VII, VIII, III gimnazjum
I m - Kucińska Julia – Poścień

A

II m - Piotrak Anna - Zaręby A
III m - Tabaka Kinga –Poścień A
IV m - Mrówka Iwona - Zaręby A
V-VI m - Szustecka Zuzanna - Chorzele nr 2
V-VI m - Zbrzeźniak Aleksandra - Zaręby

CHŁOPCY
Klasy IV

klasy V-VI

I m - Funk Kamil - Poścień
A
II m - Sęndrowski Igor - Poścień A
III m - Ambroziak Mateusz - Zaręby A
IV m - Czajkowski Konrad - Chorzele nr 2 A
V-VI m - Piórkowski Adrian - Duczymin
V-VI m - Kacprzyk Radosław - Zaręby

I m - Sędrowski Krystian - Poścień A
II m - Grabowski Dominik - Poścień
A
III m - Pogorzelski Igor - Chorzele 2
A
IV m - Mędrzycki Kacper - Chorzele 1 A
V-VI m - Mucha Szymon - Poścień
V-VI m - Kąkiel Mikołaj - Chorzele nr 1

klasy VII, VIII, III gimnazjum
I m - Danelski Jakub - Chorzele nr 2
II m - Dygnos Miłosz - Chorzele nr 1
III m - Kobus Marcin - Chorzele nr 1
IVm - Borkowski Bartosz - Duczymin
V-VI m - Kaczyński Dawid - Poścień
V-VI m - Wilga Jakub - Chorzele nr 2

KOBIETY
I m -Piotrak Gabriela
II m - Kucińska Natalia
III m - Kossakowska Izabela
IV m - Mucha Karolina
V m - Korona Patrycja

A
A
A
A

MĘŻCZYŹNI
I m - Suchowiecki Marcin
II m - Rykowski Daniel
III m - Lipiński Mateusz
IV m - Rykowski Michał
V-VI m - Antosiak Jarosław
V-VI m - Gołaś Przemysław
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