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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

Fot: Roman Nadaj
BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA I GMINA CHORZELE Z TYTUŁEM
„SOLIDNY PARTNER W ŚRODOWISKU LOKALNYM”

Miło nam poinformować, że w dniu 10 października burmistrz Beata Szczepankowska i Gmina
Chorzele otrzymała prestiżowy tytuł w projekcie „Solidny Partner w środowisku lokalnym”
podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL – ECO SYSTEM” w Poznaniu.
Projekt jest realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami
Poznańskimi (wieloletnim partnerem strategicznym programu), administracją samorządową i rządową, związkami samorządowymi oraz innymi
partnerami.

Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego
w 1995 r. Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz
włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact.
Wyróżnienie jest bezpłatne, a Gmina Chorzele do tej nagrody została
rekomendowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu Solidny Partner.
Celem programu jest nagradzanie oraz upowszechnianie dobrych i godnych naśladowania praktyk
samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mających na celu zrównoważony rozwój
miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, nauką i biznesem.
Przypominamy, że Gmina Chorzele podejmuje wiele starań w pozyskiwaniu środków unijnych
i krajowych. W latach 2015 – 2018 pozyskano około 21 mln zł. Zrealizowano
ponad 354 inwestycji i projektów za ponad 63 mln zł. Kolejne są w toku.
Najważniejsza i największa realizowana inwestycja to rozbudowa oczyszczalni
ścieków, która zwiększy bezpieczeństwo środowiskowe Gminy oraz stworzy
większe możliwości powstania nowych firm czy rozwoju już istniejących.
Realizowane są projekty oświatowe, drogowe, społeczne, w zakresie ochrony
środowiska, na rzecz OSP, rolników, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Cieszymy się, że działania władz gminy oraz
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych zostały dostrzeżone w tak prestiżowym
programie. Podczas ogólnopolskiej gali na
Międzynarodowych
Targach
Ochrony
Środowiska w Poznaniu nagrodę w imieniu
burmistrz Beaty Szczepankowskiej odebrała
wiceburmistrz Katarzyna Brzezicka.
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CHORZELSKI ŻŁOBEK - ŻŁOBKIEM ROKU!

Żłobek Miejski w Chorzelach po raz kolejny może pochwalić się sukcesem. Tym razem otrzymał
wyróżnienie "ŻŁOBEK ROKU 2019". Przyznane zostało przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych i wręczone podczas uroczystej gali
II Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Żłobki i Kluby Dziecięce w Łodzi.

POWSTANIE KOLEJNY NOWY, PIĘKNY PLAC ZABAW! TYM RAZEM W BUDKACH.

autor: A.T.

Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała 30 października umowę dotyczącą budowy placu zabaw
w miejscowości Budki. Wykonawcą inwestycji została firma P.P.H.U „Tosia” Karol Zyśk z Małkini
Górnej. Wartość zadania to ponad 190 tyś zł. Termin
zakończenia prac budowlanych przewidziany jest pod koniec grudnia br.
To kolejna, wspaniała inwestycja mająca na celu zintegrowanie lokalnej społeczności i stworzenie miejsca do
bezpiecznej zabawy i aktywności ruchowej dla dzieci.

W POŚCIENIU WSI POWSTANIE ŚWIETLICA WIEJSKA
autor: Ł.R.
W dniu 24.10.2019 r. burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę na remont budynku w Pościeniu Wsi,
który dawniej służył jako zlewnia, a obecnie zostanie przystosowany do użytkowania jako świetlica wiejska..
Wykonawcą prac będzie firma Usługi Remontowo-Budowlane
Izabela Ziółkowska z Janowa.
Wartość inwestycji to aż 95 500,00 zł brutto.
Zakres robót obejmuje: roboty sanitarne, elektryczne, wymianę
pokrycia dachowego, remont schodów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wewnętrzne roboty remontowe.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych to
31.01.2020 r.

PLACE ZABAW W KRUKOWIE, ŁAZIE I RASZUJCE BĘDĄ POSIADAŁY MONITORING
autor: I.O

W dniu 23 października burmistrz Beata
Szczepankowska
podpisała
umowę
z Firmą KAJZER Usługi ElektrycznoRemontowe Cezary Goś. Umowa dotyczyła instalacji cyfrowego systemu monitoringu placów zabaw w miejscowościach
Krukowo, Łaz i Raszujka. Koszt instalacji
monitoringu to 27 500,00 zł. Zamontowanie kamer to efekt incydentów i aktów
wandalizmu, do których tam dochodziło,
o czym informowali nas mieszkańcy.
Burmistrz Beata Szczepankowska wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podjęła działania
mające na celu wyeliminowanie tego problemu. W związku z powyższym już wkrótce zostanie zainstalowany monitoring, który pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz komfortu
korzystania z placów zabaw.
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GMINA CHORZELE WSPIERA RESTAURACJĘ ZABYTKÓW

W dniu 30.09.2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała umowę o przekazanie
środków publicznych w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach. Dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł otrzymał zabytkowy dwór murowany w Krzynowłodze
Wielkiej z 1861 roku. W imieniu właścicieli i opiekunów dworku, Pani Anny Gumkowskiej i Pana Jana Dulak,
umowę podpisał ostatni z wymienionych. Kwota dotacji zostanie przeznaczona na wykonanie robót polegających
na odtworzeniu posadzek piętra budynku i odbudowaniu części wysokiej wraz z wieżą.
Warto nadmienić, że jest to kolejna cegiełka wśród
dofinansowań tak ogromnego przedsięwzięcia jakim
jest restauracja i rewitalizacja dworku w Krzynowłodze
Wielkiej. Restaurację zespołu wspierają również m.in.:
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków, przyjaciele
i sympatycy dworu, a przede wszystkim sami
właściciele, którzy są wdzięczni za każde, nawet
najmniejsze wsparcie.
W połowie XIX wieku majątek w Krzynowłodze Wielkiej trafił w ręce rodziny Rykowskich, przebudowano wówczas
istniejący tam wcześniej dwór według projektu architekta Adolfa Wilhelma Schimmelpfenniga, nadając mu eklektyczną
formę, która zachowała się do dziś. Przez blisko 100 lat dwór zamieszkiwały kolejne pokolenia Rykowskich, opiekując
się i zarządzając majątkiem, aż do wysiedlenia w 1939 roku. Kiedy wybuchła II wojna światowa krzynowłoskie ziemie
zostały wcielone do Prus Wschodnich, a dworek przejęli tamtejsi koloniści. Po wojnie dwór wraz z otoczeniem stał się
własnością Skarbu Państwa, natomiast ziemie należące niegdyś do majątku Rykowskich zostały rozparcelowane pomiędzy mieszkańców okolicznych wsi. Nawet po 1945 r. nie było możliwości, aby powrócili tam dawni właściciele. Wraz
z końcem wojny i przejęciem władzy przez komunistów budynek oraz park trafiły do Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska, służąc od tej chwili jako gminna biblioteka i klub rolnika aż do 1989 roku. W kolejnych latach stworzono tam
mieszkania socjalne. Niestety, lata użytkowania i brak gruntownego remontu przedłożyły się na bardzo zły stan budynku, podobnie było z zaniedbanym parkiem zarastającym chwastami i dzikimi krzewami. Ostatni lokatorzy wynieśli się
z dworku około 2009 roku, wówczas pojawił się również nowy właściciel, który odkupił budynek z parkiem od gminy
i zobowiązał się w ciągu 3 lat podjąć remont, aby doprowadzić go do stanu używalności. Tak się niestety nie stało.
Nadzieja na przywrócenie dawnej świetności krzynowłoskiego dworu pojawiła się dopiero w 2016 roku, wraz z nowymi
właścicielami.
Przytaczając mocno okrojoną historię dworu, warto również zaznaczyć, że do rejestru zabytków krzynowłoski dworek
został wpisany już w 1987 roku, ze względu na swoje wartości kulturowe oraz czas powstania. Obecnie, wraz z otaczającym go XIX-wiecznym parkiem (również wpisanym do rejestru zabytków) tworzą zespół dworsko-parkowy i stanowią
jedno z najciekawszych i najlepiej zachowanych założeń na terenie naszej gminy, co niewątpliwie jest zasługą obecnych
właścicieli, którzy skutecznie i skrupulatnie starają się przywrócić go do stanu dawnej świetności. Nie jest to łatwym
zadaniem, gdyż przez wiele lat dworek pozostawał zapomniany, a stan zachowania budynku oraz otaczającego go parku
był coraz gorszy. W ręce Pani Anny Gumkowskiej i Pana Jana Dulak zniszczony dwór trafił w 2016 roku i praktycznie
od razu ruszyły tam prace zabezpieczające i budowlane, zalecane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. W roku 2018 rozpoczęła się pełna rozbudowa dworu i jego rewitalizacja, która trwa do dziś, a jej niesamowite
efekty można śledzić na bieżąco.
Mimo remontu, na terenie zespołu dworsko-parkowego w Krzynowłodze odbywają się liczne imprezy, aktywnie wspierane finansowo m.in. przez UMiG w Chorzelach, które nie tylko integrują mieszkańców, ale pozwalają również obcować
z historią i sztuką. Włączając się w życie lokalnej społeczności, właściciele pragną ożywić dworek i zaciekawić nim
miejscowych, w tym celu powołali do działania Fundację „Dwór Krzynowłoga”, której celem jest propagowanie elementów kultury i bogatej historii tego miejsca. Dzięki wytrwałości i pracy obecnych właścicieli oraz wsparciu dobroczyńców
wszystkie plany i zamierzenia odnośnie dworu są skrupulatnie realizowane, a budynek z miesiąca na miesiąc odzyskuje
dawny blask i urok, stając się jednym z najatrakcyjniejszych punktów do obejrzenia na turystycznej mapie naszej gminy.
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W sobotę, 28 września w Chorzelach, odbyła się kolejna edycja akcji „Alei Dzieci”. Projekt
powstał z inicjatywy Beaty Szczepankowskiej – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. W tym pięknym wydarzeniu, oprócz licznie zgromadzonych rodzin, uczestniczył także Zenon
Szczepankowski – były starosta, a obecnie Radny Powiatu Przasnyskiego oraz Krzysztof Milewski
– Radny Rady Miejskiej w Chorzelach.

W tym roku, przy ul. 11 listopada zasadzono 38 drzew – klonów palmowych w różnych kolorach.
Kolejne, wspólne sadzenie drzew jest skuteczną formą integracji wszystkich mieszkańców naszej
gminy, ale przede wszystkim działania te kształtują poczucie odpowiedzialności i troski za otaczające
nas środowisko naturalne. Zieleń, którą zyskali mieszkańcy z pewnością korzystnie wpłynie na ich
zdrowie i samopoczucie oraz wzbogaci przestrzeń publiczną.

Kolejna edycja
akcji już
9 listopada.
Serdecznie
zapraszamy!
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NAGRODY BURMISTRZA Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA EDUKACJI PRZYZNANE

21 października odbyła się
uroczystość wręczenia Nagród
Burmistrza z okazji Narodowego Dnia Edukacji dyrektorom
oraz nauczycielom szkół
z terenu Gminy Chorzele.

W tym roku nagrodzeni zostali:
Hanna Wilga – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
Grażyna Tymińska - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi,
Anna Gwiazda - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie,
Anna Lipińska – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach,
Irena Danelska – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
Bożena Kopczyńska – wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach,
Agata Gadomska – nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach,
Justyna Klonowska - nauczyciel pedagog w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
Ewa Rapacka – nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
w Chorzelach,
Agata Bruździak – nauczyciel biologii, chemii, techniki i edukacji plastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Krzynowłodze Wielkiej,
Małgorzata Hanna Bączek – nauczyciel nauczania początkowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu
Wsi,
Marta Burlińska – nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Zarębach,
Anna Drubkowska – nauczyciel matematyki, informatyki i techniki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca
Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie.
W słowach skierowanych do nagrodzonych burmistrz Beata Szczepankowska podkreśliła wagę zawodu jakim jest
nauczyciel
i
podziękowała
za
ich
pracę
pedagogiczną
na
rzecz
dzieci
i
młodzieży.
- Pragnę serdecznie podziękować za Waszą pracę, która zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie. Dziękuję za
troskę, a także za przyjacielską postawę oraz wysokie wyniki w nauce osiągane przez uczniów, które świadczą
o Waszej ciężkiej i wytrwałej pracy. Dziękuję, że łączy Was poczucie odpowiedzialności i umiejętność współpracy,
które sprawiają, że tworzycie piękny przykład dla innych – podkreśliła B. Szczepankowska.
Burmistrz doceniła oraz wręczyła list gratulacyjny Kazimierze Kowalskiej — emerytowanej nauczycielce. Podziękowania otrzymała również Wanda Jastrzębska - radna Rady Miejskiej w Chorzelach oraz Ryszard Jastrzębski Przewodniczący Ogniska Emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chorzelach. Uroczystość poprowadziła
Izabela Jurczewska, Dyrektor Wydziału Oświaty Miasta i Gminy Chorzele.
–Dziękujemy za wspieranie wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć szkolnych, bo dzięki Pani przyjaznej dłoni możliwa
była realizacja naszych celów i zamierzeń – tymi słowami tegoroczni laureaci podziękowali również burmistrz
Beacie Szczepankowskiej.
Piękną część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele z PSP NR 2. Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy.
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W niedzielę, 20 października, z inicjatywy burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej, odbyły się Złote i Diamentowe Gody. 50-lecie i 60-lecie pożycia małżeńskiego
świętowało dwanaście par z terenu naszej gminy.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w chorzelskim kościele parafialnym pw. Trójcy
Przenajświętszej, którą odprawił ks. dziekan Stanisław Dziękiewicz. Po nabożeństwie, jubilaci wraz
z rodzinami oraz zaproszeni goście udali się na halę sportową, gdzie burmistrz Beata Szczepankowska
wraz z ks. Stanisławem Dziękiewiczem oraz pracownikami USC wręczyła wyróżnionym parom
medale nadane przez Prezydenta RP oraz okolicznościowe upominki. Następnie odbyła się część
artystyczna przygotowana przez OUK w Chorzelach, której towarzyszył słodki poczęstunek oraz tort.
Złote gody, czyli pięćdziesięcioletni okres trwania związku małżeńskiego świętowali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Państwo Wanda Teresa i Konstanty Grabowscy,
Państwo Teresa i Mieczysław Feliks Jachimowscy,
Fot:
Roman Nadaj
Państwo
Teresa i Jan Jurczak,
Państwo Celina i Roman Kostrzewa,
Państwo Maria i Henryk Milewscy,
Państwo Halina Maria i Jerzy Morawscy,
Państwo Marianna Halina i Stanisław Nowiccy,
Państwo Stanisława i Jan Olender,
Państwo Irena i Henryk Piórkowscy

Fot: Roman Nadaj

Diamentowe gody obchodzili jubilaci z sześćdziesięcioletnim okresem trwania związku małżeńskiego:
•
•
•

Państwo Marianna Stanisława i Antoni Adam Florczak,
Państwo Krystyna i Kazimierz Goździewscy,
Państwo Apolonia Czesława i Tadeusz Kazimierz Kłosińscy

W podsumowaniu uroczystości nie zabrakło wyjątkowych podziękowań dla Burmistrz Beaty
Szczepankowskiej, pracowników UMiG w Chorzelach oraz ks. dziekana Stanisława Dziękiewicza.
Podziękowania otrzymali również dyrektor OUK Janusz Nidzgorski wraz z pracownikami OUK oraz
kapelmistrz Wojciech Jabłoński z członkami Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, za
przygotowanie uroczystości i tak niezwykłą oprawę ich jubileuszu.

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia oraz jeszcze wielu przeżytych wspólnie lat!
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Listy gratulacyjne, medale bądź ordery otrzymali:

Wanda i Konstanty Grabowscy

Teresa i Mieczysław Jachimowscy

Jan i Teresa Jurczak

Celina i Roman Kostrzewa

Marianna i Stanisław Nowiccy

Stanisława i Jan Olender

Halina i Jerzy Morawscy

Fot: Roman Nadaj

Maria i Henryk Milewscy
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Irena i Henryk Piórkowscy

Krystyna i Kazimierz Goździewscy

Marianna i Antoni Florczak

Apolonia i Tadeusz Kłosińscy

Fragment przemówienia burmistrz Beaty Szczepankowskiej
wygłoszonego podczas Złotych i Diamentowych Godów
- „Nasze serca przepełnia radość i wzruszenie. To piękne uczucie, które zapadnie w naszej serdecznej pamięci i w przyszłości stanie się kartą wspomnień łączącą nasze umysły. Jestem głęboko przekonana, że nasi wspaniali Jubilaci dawali swoim dzieciom, a także wnukom budujący przykład małżeńskiej i rodzicielskiej miłości. I za to należą się Państwu słowa szczególnej wdzięczności
i podziękowania. Chylę więc przed Państwem czoło z wielkim uznaniem
i szacunkiem za te 50 i 60 lat miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.
Mieszkańcy naszej małej ojczyzny są dumni, że jesteście Państwo wśród nas,
że mamy na kim się wzorować. W takich niecodziennych chwilach jak ta,
nasuwa się pytanie jak dwoje ludzi potrafi się tak do siebie zbliżyć, że pragną
razem iść przez całe życie? To baśniowa tajemnica. Nie można wytłumaczyć co
tych dwoje tak do siebie przyciąga. Każde z nich śniło o tym drugim i razem
postanowili wspólnie zamieszkać. To fascynujące uczucie zwane miłością, sprawiło, że wrastali w życie tego
drugiego, tak jak dwie gałęzie z jednego pnia i z jednego korzenia wyrastają. (…) Małżeństwo to również
wzajemna przyjaźń, szczególna więź, która sprawia, że cierpliwie i z uwagą wsłuchujemy się w drugiego
człowieka. Taką właśnie piękną treścią zapisaliście Państwo swoją dotychczasową księgę małżeńskiego życia.
W imieniu władz samorządowych i swoim własnym życzę Państwu jak najwięcej zdrowia i jeszcze wiele lat
wspólnego życia oraz radości płynącej z bycia razem i ze swoimi bliskimi. Niech Bóg Państwu błogosławi
i pozwala odczuć, że jesteście kochani, rozumiani, słuchani. Niech słońce ozłaca Państwa trud i wysiłek, a dalsze
życie niech będzie spokojną wędrówką, w poczuciu bezpieczeństwa, ciepła miłości i szacunku”.
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Osobom, które nie mogły uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości również dostarczono przyznane im
wyróżnienia. Listy gratulacyjne, medale oraz ordery w imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej wręczył
sekretarz Miasta i Gminy Chorzele — Andrzej Kowalewski oraz Kierownik Urzędu Stany Cywilnego —
Sylwia Drężek.

Halina i Tadeusz Sztylc

Halina Marianna i Tadeusz Filip Nyśk

Janina i Henryk Przybyłek

Krystyna i Józef Chmielewscy

Marianna i Jan Stefan Tabaka

Stanisława i Mieczysław Grabowscy
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autor: MGBP w Chorzelach

III Gminny Turniej Wiedzy o Chorzelach o Puchar Burmistrza MGBP 2019
Za nami kolejna, III edycja Gminnego Turnieju Wiedzy o Chorzelach o Puchar Burmistrza MGBP 2019.
30.10.2019 r. w bibliotece siedem drużyn ze szkół znajdujących się na terenie naszej gminy (PSP im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, PSP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach, PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, PSP w Krukowie,
PSP w Pościeniu Wsi, PSP w Krzynowłodze Wielkiej) wzięło udział w konkursie wiedzy o Chorzelach. Młodzież świetnie poradziła sobie z pytaniami z dziedziny historii, kultury i geografii naszego
regionu.
Zaszczytne miejsca na podium zajęły kolejno:
I miejsce – PSP w Krzynowłodze Wielkiej
II miejsce – PSP w Pościeniu Wsi
III miejsce – PSP im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, które w imieniu Pani Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beaty Szczepankowskiej wręczył Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Chorzele Pan Andrzej
Kowalewski. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a także pozostałym uczestnikom konkursu i mamy
nadzieję, że widzimy się za rok!

autor: PSP w Zarębach

Konkurs recytatorski „W krainie poezji” W PSP w Zarębach

18 października 2019 roku w bibliotece szkolnej odbył się przedszkolny konkurs recytatorski "W krainie poezji".
Celem konkursu było: popularyzowanie poezji dziecięcej; rozwijanie zdolności recytatorskich; zainteresowanie
dzieci poezją; zachęcanie do występów na scenie; prezentacja umiejętności dzieci; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Jednym z warunków udziału w konkursie, było nauczenie się wiersza na pamięć, nie krótszego
jednak niż cztery czterowersowe zwrotki. W konkursie wzięło udział 14 przedszkolaków z obydwu grup.
Uczestnicy
konkursu
bardzo
dobrze
poradzili
sobie
z
tym
trudnym
zadaniem.
Komisja konkursowa w składzie: pani Barbara Milewska, pani Jadwiga Kołaczkowska, pani Ewa Muras dokonała
oceny wg następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie; interpretacja tekstu; kultura
słowa; ogólny wyraz artystyczny. W czasie, kiedy komisja pracowała i przygotowywała dyplomy, pani Bożena
Kopczyńska - wicedyrektor szkoły, czytała przedszkolakom wiersze i bajki.
Wyniki konkursu:
Grupa młodsza:
I miejsce - Ola Samsel
II miejsce - Franek Piórkowski
III miejsce - Jakub Abramczyk
Zerówka:
I miejsce - Laura Rosińska
II miejsce - Liwia Kostrzewa
III miejsce - Nikola Brzostek
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i kolorowe notesy
ufundowane przez panią wicedyrektor i książki ufundowane
przez panią Jadwigę Kołaczkowską - bibliotekarkę Miejsko –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach – filia
w Zarębach. Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania i książki.
Organizatorem konkursu była Alina Zyra - nauczyciel oddziału przedszkolnego, we współpracy z biblioteką
szkolną i Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Chorzelach – filia w Zarębach.
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Wczoraj dzieciaki, dziś przedszkolaki!

autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Bardzo uroczystym i zarazem najważniejszym świętem dla dzieci w naszym przedszkolu było
„Pasowanie na Przedszkolaka”, które odbyło się 25 października 2019 r. Maluszki stanęły na wysokości
zadania. Chociaż do przedszkola uczęszczają dopiero drugi miesiąc, to z wielkim zaangażowaniem
zaprezentowały swoje umiejętności. Dzieci śpiewały przedszkolne piosenki i recytowały wierszyki.
Rodzice bardzo wzruszeni i dumni, zadowoleni ze swoich pociech bili gromkie brawa. Pani Dyrektor za
pomocą dotknięcia “zaczarowanym ołówkiem” każdego malucha, dokonała uroczystego pasowania na
prawdziwego przedszkolaka. Miłym akcentem było wręczenie dzieciom przez Panią Beatę
Szczepankowską Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele oraz Panią Justynę Kozłowską Skarbnika Rady
Rodziców upominków, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat pobytu
w przedszkolu. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym ważnym dniu zechcieli być z nami.
Gratulujemy naszym odważnym Motylkom. Jednocześnie życzymy Wam wielu cudownych chwil,
wypełnionych zabawą, nauką, ekscytującymi doświadczeniami, które płyną z odkrywania tajemnic
otaczającego nas świata! Niech każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu, będzie dla Was
magicznym czasem, pełnym uśmiechu i radości.

Czytanie w Przedszkolu i Żłobku
Dnia 11.10.2019 r. w czasie spotkania z czytaniem w grupach przedszkolnych, bibliotekarka z Filii dla
Dzieci i Młodzieży w Chorzelach czytała najmłodszym dzieciom książki o Kubusiu Puchatku z powodu
Urodzin Kubusia Puchatka obchodzonych 14 października, w rocznicę pierwszego wydania książki
Alana Alexandra Milne (1926 r.) Po czytaniu bibliotekarka prowadziła w przedszkolu Punkt biblioteczny
z którego skorzystało 9 osób.
Czytane były następujące utwory:
•
Klub Dziecięcy – „Kubuś Puchatek
idzie do lekarza”-Walt Disney
•
Żłobek Miejski - grupa starsza –
„Prognoza pogody”- Disneya
•
Sześciolatki gr. II Misie – „Moja
ulubiona pora roku”- Emily Hutta
i „Możesz na mnie liczyć”-Jamie
Simons
•
Czterolatki
gr.
I
Motylki
–
„Puchatkowe sąsiedztwo”- Kathleen
Zoehfeld i „Możesz na mnie liczyć” Jamie Simons.
autor: MGBP w Chorzelach
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autor: MGBP w Chorzelach

Jestem stąd i naprawdę to się działo

W środę 25.09.2019 r. w uroczej scenerii i jesiennym klimacie miało miejsce spotkanie Pań z
„Kurpiowskiego Koła Biblioteki”, działające w Filiach Bibliotecznych w Zarębach i Krukowie pt. „Jestem
stąd i naprawdę to się działo”. Seniorki ożywiły wspomnienia wojenne i nie tylko. Przypomniały wiele ciekawostek nie znanych dotychczas. Korzystały z książek: Na pograniczu – L. Jankowskiego, Historie z przemytu oraz zeszytu naukowego z artykułem Pani Zofii Stuszewskiej, polonistki, która kształciła trzy pokolenia. Jako warszawianka opisuje pierwsze lata po wojnie. Miała dar nie tylko w przekazywaniu wiedzy, ale
też niesamowity talent pisarski. Te wspomnienia sprawiły wiele radości, niektóre sytuacje dotyczyły rodzin
uczestniczek spotkania, a to spowodowało ożywioną dyskusję

Źródło: nowoczesnerolnictwo.info

autor: OUK w Chorzelach

Spotkanie seniorów

10 października 2019r. Odbyło się wspaniałe spotkanie seniorów z udziałem m.in pierwszego starosty Zenona Szczepankowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

autor: OUK w Chorzelach

Wycieczka do Niepokalanowa

14 września 2019 r. odbyła się wycieczka Klubu Seniora działającego w OUK do Niepokalanowa.
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Październik to okres, w którym społeczność szkolna obchodzi wiele ważnych uroczystości. Jest to
wyjątkowy czas szczególnie dla najmłodszych uczniów, którzy obchodzą wówczas swoje święto —
pasowanie i ślubowanie klas pierwszych. Podczas wyjątkowych apeli nie zabrakło pięknie recytowanych wierszy oraz wspaniale zaśpiewanych piosenek. Drobne upominki i serdeczne życzenia z okazji
tak ważnego wydarzenia na ścieżce edukacji od burmistrz Beaty Szczepankowskiej otrzymali uczniowie następujących szkół: PSP w Pościeniu Wsi, PSP w Krukowie, PSP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, Przedszkole Samorządowe w Chorzelach oraz PSP nr 2 im. Papieża Jana
Pawła II w Chorzelach.

Pełna fotorelacja z wydarzeń dostępna jest na oficjalnym profilu Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach na Facebooku.
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opracowanie: K. Rogowski

Praktyki zagraniczne w słonecznej Italii
Już po raz kolejny Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. S. Reymonta w Chorzelach otrzymał
dofinansowanie na wyjazd na staże zagraniczne dla uczniów Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych oraz Technikum Obsługi Turystycznej.
W dniu 12.01.2018 r. został złożony do Agencji Narodowej nowy-kolejny wniosek pod tytułem
"Polskie standardy gastronomii i turystyki we współczesnej Europie". Projekt został bardzo wysoko
oceniony i otrzymał pozytywną akceptację, w związku z czym ZSP w Chorzelach otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w tym na wyjazd na staż do Rimini we Włoszech na okres dwóch
tygodni. Wartość projektu to 36.402 Euro czyli 156.972 PLN.

Autorami wniosku i koordynatorami projektu są podobnie jak w latach ubiegłych, nauczyciele języka
angielskiego - Pan Krzysztof Rogowski i Pani Joanna Brodzińska, którzy prowadzą zajęcia z języka
angielskiego ogólnego jak i w zakresie zawodowym w klasach objętych projektem.
Wspomniany projekt obejmuje uczniów klas technikum o profilu gastronomicznym, hotelarskim
i turystycznym dla młodzieży w wieku 16-18 lat.
Naszym partnerem w projekcie jest tym razem firma Sistema Turismo, która jest organizacją
współpracującą z programem Erasmus+ i przyjmuje praktykantów w różnych przedsiębiorstwach.
Współpracuje z grupami partnerskimi z większości państw Europy. Firma Sistema Turismo była
wielokrotnie nagradzana w dziedzinie organizacji praktyk dla młodzieży w ramach projektów
Erasmus Plus wśród wielu podobnych działających na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasza młodzież odbyła 2-tygodniowy staż w pięknym nadmorskim kurorcie Rimini nad Adriatykiem
w terminie 3-17 czerwca 2019 roku. Organizacja zapewniła młodzieży nocleg w nadmorskim
3-gwiazdkowym hotelu (ok. 300 metrów od plaży), 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie, przewodnika
oraz nadzór nad przebiegiem praktyk. Firma Sistema Turismo jest firmą bardzo znaną i wielokrotnie
nagradzaną za organizowanie praktyk dla młodzieży z zagranicy, oferuje szeroki wachlarz usług,
między innymi w zakresie turystyki, hotelarstwa oraz gastronomii. W trakcie odbywania praktyk
przez naszą młodzież odbyły się również zorganizowane dla nich dwie wycieczki fakultatywne jedna do Wenecji, a druga do San Marino.
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Realizacja wspomnianego projektu da możliwość konfrontacji wiedzy i umiejętności naszych
uczniów ze standardami europejskimi. Odbycie takiej praktyki, poza granicami naszego kraju,
z pewnością zwiększy szanse naszych przyszłych absolwentów na znalezienie pracy w branży turystycznej i hotelarsko - gastronomicznej. Wyjazd na staże zagraniczne bez wątpienia wzbogacił naszą
młodzież o nowe doświadczenia i kontakty, otworzył na inna kulturę i pozwolił jej zasmakować tradycji i zwyczajów panujących w słonecznej Italii. Jednocześnie pobyt we Włoszech stał się doskonałą
okazją do doskonalenia języka obcego, co z pewnością będzie procentować w przyszłości. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu powrócili nie tylko opaleni i pełni wspaniałych wrażeń z pobytu, ale również bogatsi w doświadczenia i z cennymi certyfikatami, które potwierdzają zaliczone staże pracy za granicą.
Należy nadmienić, iż w bieżącym roku zostały złożone równolegle kolejne dwa wnioski z zakresu
akcji mobilność kadry i osób uczących się w ramach projektu Erasmus Plus. W ramach projektu 4
nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych plus Dyrektor Szkoły wyjadą na szkolenie
i obserwację zajęć w szkołach w Hiszpanii jako tzw."job shadowing". Poza tym 20 uczniów wraz
z koordynatorami projektu wyjadą na praktyki zawodu w dziedzinie turystyki i gastronomii. Tytuł
projektu to "Kompetencje nauczycieli i uczniów kluczem do sukcesu zawodowego". Koszt
dofinansowania to 44.024 euro. Trzymajmy kciuki za pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Spotkanie Smerfików z podleśniczym
21 października grupę Smefrików z Przedszkola Samorządowego w Chorzelach — oddział w Łazie odwiedził
niezwykły gość — podleśniczy Tomasz Świetlicki.
Opowiedział nam, czym się zajmuje i jak wygląda jego
praca.
Dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta żyją w lesie i jak
możemy je dokarmiać. Wiemy też, co wolno, a czego
nie podczas spacerów do lasu. Pan Tomasz przyniósł
nam budkę do wylęgu ptaków oraz karmę.

Wszyscy razem wyszliśmy na zewnątrz
i przygotowaliśmy miejsce dla naszych
latających przyjaciół. Bardzo nam się
podobało to spotkanie i liczymy na
więcej.
Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi za poświęcony czas, jednocześnie
życzymy zadowolenia i satysfakcji
zawodowej oraz pomyślności w życiu
osobistym.
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autor: I. Rogowska—Gminny Koordynator Sportu

Mistrzostwa Gminy Indywidualnych Biegach Przełajowych -26.09.2019r.
26 września 2019 r. rozpoczęliśmy w naszej gminie rywalizację sportową w roku szkolnym 2019-2020.
Indywidualne Biegi Przełajowe cieszą się od lat największym zainteresowaniem, ponieważ dają szansę
i możliwości wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom. Dystanse jakie pokonali zawodnicy
w poszczególnych kategoriach wiekowych i z podziałem na dziewczęta i chłopcy to :
rocznik 2009 (kl. IV) DZ. – 600m. CHŁ. – 600m.
rocznik 2008 (kl. V) DZ. – 800m. CHŁ. – 1000m.
rocznik 2007 (kl. VI) DZ. – 800m. CHŁ. – 1000m.
rocznik 2006 (kl. VII) DZ. – 1000m. CHŁ. – 1000m.
rocznik 2005 (kl. VIII) DZ. – 1000m. CHŁ. – 1000m.
W tym roku szkolnym w biegach wzięło udział 200 zawodników, reprezentujących szkoły podstawowe
naszej gminy. Zawodnicy walczyli o tytuły mistrzowskie, medale,
puchary i awans do etapu powiatowego. Nagrody sponsorowała
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Pani Beata Szczepankowska.
Uczniowie rywalizowali w pięciu
kategoriach wiekowych: 2009,
2008, 2007, 2006, 2005. I-XII
miejsce w każdej kategorii dawało
awans do etapu powiatowego.

DZIEWCZĘTA

Mistrzowie i medaliści
CHŁOPCY

Rocz. 2009
1. Antosiak Roksana PSP 2 Chorzele
2. Radomska Wiktoria PSP 1 Chorzele
3. Dygnos Amelia PSP Duczymin
Rocz. 2008
1. Majewska Alicja PSP Zaręby
2. Pupek Aleksandra PSP Krzynowłoga Wlk.
3. Sendrowska Laura PSP 2 Chorzele
Rocz. 2007
1. Topa Justyna PSP Krukowo
2. Dzilińska Alicja PSP 2 Chorzele
3. Więcek Magdalena PSP Pościen
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Rocz. 2009
1. Kwiatek Michał PSP Krzynowłoga Wkl.
2. Parciak Jakub PSP 2 Chorzele
3. Moszczyński Konrad PSP Zaręby
Rocz. 2008
1. Nysztal Filip PSP 2 Chorzele
2. Roman Dawid PSP Krzynowłoga Wlk.
3. Grabowski Tomasz PSP 1 Chorzele
Rocz. 2007
1. Pogorzelski Igor PSP 2 Chorzele
2. Radomski Hubert PSP 1 Chorzele
3. Niksiński Jakub PSP Poścień
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Rocz. 2006
1. Ludwicka Ilona PSP 2 Chorzele
2. Siemiątkowska Agata PSP Zaręby
3. Szymańska Kamila PSP 2 Chorzele
Rocz. 2005
1. Wiśnicka Antonina PSP 1 Chorzele
2. Zapadka Justyna PSP Krukowo
3. Kwiatek Ewelina PSP Krzynowłoga Wlk.

Rocz. 2006
1. Maliński Kacper SP 1 Chorzele
2.Krystkiewicz Bartosz PSP Krukowo
3. Piórkowski Jacek PSP Zaręby
Rocz. 2005
1. Rogoziński Błażej PSP 1 Chorzele
2. Funk Szymon PSP Poścień
3. Sajdych Artur PSP 2 Chorzele

Do etapu powiatowego najwięcej zawodników wprowadziła PSP Zaręby – 24, PSP 1 Chorzele -23, PSP 2
Chorzele- 22, PSP Krzynowłoga Wielka – 22, PSP Poścień - 10, PSP Krukowo - 8 i PSP Duczymin -5.

WYNIKI DRUŻYNOWE
DZIEWCZĘTA
I m- SP 2 Chorzele
II m - SP Zaręby

III m - SP 1 Chorzele
IV m - SP Krukowo
V m - SP Krzynowłoga
VI m - SP Poścień
VII m - SP Duczymin

CHŁOPCY
I m - SP Zaręby
II m - SP Krzynowłoga Wlk.
III m - SP 1 Chorzele
IV m - SP 2 Chorzele
V m - SP Poścień
VI m - SP Krukowo
VII m - SP Duczymin

W dniu 30.09.2019 r. na stadionie w Jednorożcu na etapie powiatowym naszą gminę w kategorii szkół
podstawowych reprezentowało 114 zawodników. Awans do etapu międzypowiatowego uzyskało 30 zawodników– PSP Zaręby - 7, PSP 2 Chorzele - 7 , PSP 1 Chorzele- 7, PSP Krukowo - 4, PSP Krzynowłoga Wlk. - 2,
PSP Poścień - 1, PSP Duczymin-1.
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