Egzemplarz
bezpłatny
Nr 8(62)
Sierpień 2019
ISSN 2450-0887

Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

Fot: Roman Nadaj

autor: Magda Pawliszewska
Fot: Roman Nadaj

Podczas Dni Chorzel, 4 sierpnia 2019 r. Burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła podziękowania Pro Chorzele handlowcom, którzy zaufaniem klientów cieszą się najdłużej spośród wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących na terenie
Miasta i Gminy Chorzele. Nagrodzeni swoje działalności rozpoczęli w latach: 1984-2006 i nadal aktywnie propagują ideę
ducha przedsiębiorczości na lokalnym rynku naszej Małej Ojczyzny. To przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobowe
działalności gospodarcze, a także tworzą i utrzymują miejsca pracy. Wśród nagrodzonych byli również Ci, którzy stworzyli fundamenty rodzinnych, kilkupokoleniowych działalności gospodarczych oraz Ci, którzy kontynuują rodzinne tradycjetworząc tym samym unikalne kultury organizacyjne. Burmistrz Beata Szczepankowska zwróciła również uwagę, że spośród rodzajów prowadzonych działalności gospodarczych na terenie naszej Gminy możemy się poszczycić „lokalnym rzemiosłem”, bowiem jest wśród nas także przedstawiciel zawodu unikatowego, zawodu z duszą i pasją. Wszyscy nagrodzeni
poprzez swoją pracę przyczyniają się do rozwoju i promowania Gminy Chorzele, za co Burmistrz Beata Szczepankowska
złożyła ogromne wyrazy podziękowania i uznania.
Burmistrz Beata Szczepankowska od zawsze docenia poświęcenie i oddanie naszych lokalnych przedsiębiorców, dlatego
pragnie, aby wręczanie podziękowań Pro Chorzele stało się stałym punktem obchodów Dni Chorzel. W kolejnych latach
nagroda trafi na ręce kolejnych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli swoje działalności po roku 2006.

Nagrody otrzymali:
Pani Adela Kołodziejczyk — właścicielka przedsiębiorstwa ADEX,
Pan Tomasz Kołodziejczyk — właściciel przedsiębiorstwa ADEX,
Państwo Anna i Zdzisław Antosiak — właściciele sklepu wielobranżowego „Daria”,
Pani Krystyna Krysik — właścicielka sklepu wielobranżowego,
Państwo Agnieszka i Marek Stepnowscy — właściciele sklepu spożywczo-przemysłowego,
Pan Kazimierz Pawłowski,
Pan Tomasz Pawłowski — właściciel hurtowni spożywczej „Paweł Dystrybucja”,
Pani Jadwiga Sadłowska — właścicielka sklepu spożywczo-przemysłowego,
Państwo Mariola i Jan Olber — właściciele przedsiębiorstwa usługowo-handlowego „Mariola”,
Pani Dorota Moszczyńska — właścicielka sklepu spożywczego-przemysłowego,
Pani Ewa Gadomska — właścicielka firmy handlowo-usługowej,
Pani Elżbieta Todzi — właścicielka sklepu spożywczo-przemysłowego „Ela”,
Pani Marzanna Walaszczyk — właścicielka sklepu wielobranżowego,
Pani Zofia Kawiecka — właścicielka sklepu spożywczo- przemysłowego,
Państwo Halina i Janusz Kuczyńscy — właściciele usługowo-wytwórczej konfekcji krawieckiej,
sklepu wielobranżowego,
Państwo Izabela i Janusz Suchodolscy — właściciele kiosku spożywczo-przemysłowego „Izunia”,
Pani Dorota Dąbkowska — właścicielka firmy handlowo-usługowej „Doris”
Pani Agnieszka Tańska — właścicielka sklepu spożywczo-przemysłowego,
Pan Paweł Pawliszewski — właściciel sklepu spożywczo-warzywnego „Zielone Jabłuszko”.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI BĘDZIE REMONTOWANA

Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę na "Remont pomieszczeń socjalnych w budynku
świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi".
Wartość inwestycji to 20 tys. zł.
Realizacja zadania będzie współfinansowana kwotą 10 tys. zł z budżetu marszałka województwa
w ramach: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Kwotę 10 tys. zł zabezpieczyła w budżecie Gmina.
Wykonawcą będzie firma: Usługi Remontowo-Budowlane Izabela Ziółkowska z Janowa.
Przypomnimy, że wcześniej burmistrz podpisała umowy na budowę oświetlenia w dziewięciu
miejscowościach: Bagienice Wielkie, Opaleniec, Zdziwój Nowy, Zaręby, Dzierzęga Nadbory, Czaplice
Wielkie, Czarzaste Małe, Liwki, Nowa Wieś Zarębska.

ŚWIETLICA WIEJSKA W PRUSKOŁĘCE TAKŻE DO REMONTU

Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę na "Remont pomieszczeń socjalnych w budynku
świetlicy wiejskiej w Pruskołęce".
Wartość inwestycji to 25 tys. zł.
Realizacja zadania będzie współfinansowana kwotą 10 tys. zł z budżetu marszałka województwa w ramach:
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Kwotę 15 tys. zł zabezpieczyła
w budżecie Gmina.
Wykonawcą będzie firma: Usługi Remontowo-Budowlane Izabela Ziółkowska z Janowa.
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NASTĘPNE MIEJSCOWOŚCI W GMINIE CHORZELE Z NOWYM OŚWIETLENIEM!

1 sierpnia burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowę na budowę oświetlenia ulicznego
w Bagienicach Wielkich, Opaleńcu, Zdziwóju Nowym, Zarębach i Dzierzędze Nadbory.
Wartość inwestycji to 73 tys. zł. Kwotę 30 tys. zł Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Gmina dla
realizacji przedsięwzięcia zapewniła wkład własny w wysokości 43 tys. zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana do 30 września b.r.
Wykonawcą będzie firma: KAJZER Usługi ElektrycznoRemontowe Cezary Goś z Przasnysza.

Burmistrz Beata Szczepankowska podpisała kolejną umowę na budowę oświetlenia ulicznego
w miejscowościach: Czaplice Wielkie, Czarzaste Małe, Liwki oraz Nowa Wieś Zarębska.
Wartość inwestycji to 71 tys. 217 zł. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu Gminy.
Inwestycja zostanie zrealizowana do 30 września b.r.
Wykonawcą będzie firma: Zakład Usług Elektrycznych „Elektryk” Iwona Agata Kołodziejska z Makowa
Mazowieckiego.
Przypomnimy, że wcześniej burmistrz podpisała umowę na budowę oświetlenia w pięciu miejscowościach: Bagienicach Wielkich, Opaleńcu, Zdziwóju Nowym, Zarębach i Dzierzędze Nadbory.
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Tegoroczne Dni Chorzel świętowaliśmy 3 i 4 sierpnia. Czas ten wypełniony był muzyką, tańcem, śpiewem
i licznymi atrakcjami, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W sobotę chorzelski stadion pierwszymi odwiedzającymi zapełnił się już po południu. Pogoda dopisała, a na wszystkich zainteresowanych
czekało wesołe miasteczko, stragany
handlowe, stoiska gastronomiczne
i wystawowe m.in. z rękodziełem
ludowym. Na scenie jako pierwszy
wystąpił zespół Antykwariat wprawiając publiczność w muzyczny nastrój.
W programie nie zabrakło również
pokazu tańców historycznych w wykonaniu członków zespołu z MDK
Przasnysz
oraz
rozśpiewanego
i kolorowego zespołu cygańskiego
Romanca, zarażającego licznie gromadzących się widzów pozytywną
energią.
Oficjalne otwarcie Dni Chorzel odbyło się około godziny 20:30, tuż przed koncertem gwiazdy wieczoru –
zespołu Papa D. Podniosłość tej chwili
podkreśliło uroczyste wciągnięcie na maszt
chorzelskiej flagi przy muzycznym akompaniamencie wykonanym przez członków
Chorzelskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Beata Szczepankowska ciepło powitała mieszkańców oraz zebranych gości, życząc wszystkim udanej zabawy, głos zabrał również były
starosta, a obecny Radny Rady Powiatu
Przasnyskiego
Zenon
Szczepankowski
oraz Burmistrz Miasta Przasnysz Łukasz
Chrostowski.
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Największe tłumy ściągnął występ wspomnianej gwiazdy
wieczoru, czyli popularnej grupy synthpopowej powstałej
w 1984 roku, zespołu Papa D (dawniej Papa Dance). Zabrzmiały znane wszystkim hity takie jak: „O-La-La”, „Kamikaze wróć”
czy „Królowa fal”. Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się
huczna zabawa taneczna z zespołem YMAX.
Drugi dzień rozpoczął się od bloku animacyjnego grupy TAKT,
organizującej ciekawe zabawy zespołowe, gry i konkursy dla
najmłodszych. Ważnym punktem programu było uhonorowanie
laureatów zawodów i konkursów. Nagrodzono uczestników
zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele oraz o Puchar Prezesa koła PZW numer 68 w Chorzelach. Odbyło się także rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Chorzele – II edycji konkursu
fotograficznego „Gmina Chorzele w obiektywie” oraz konkursu
plastycznego „Mistrz OZE recyklingu”. Nagrody zwycięzcom
i wyróżnionym wręczyła osobiście Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska.
Po części oficjalnej przyszedł czas na relaks
przy muzyce, koncerty zagrały grupy
muzyczne związane z naszym regionem.
Publiczność mogła wysłuchać utworów
granych przez uzdolnionych członków Chorzelskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej,
coverów polskich przebojów w wykonaniu
lokalnego zespołu Chorcanto, dawniej znanego wszystkim jako Alebabki Chorzelskie,
sielskiego występu Chorzelskiej Kapeli Biesiadnej, czy też niedawno powstałego i zyskującego popularność zespołu LIVE MUZZ,
który supportował niecierpliwie wyczekiwaną gwiazdę wieczoru – zespół Andre.
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Wieczorny koncert Andre ściągnął tłumy. Przy rytmach disco-polo znakomicie bawiły się starsze i młodsze
pokolenia. Lider grupy, Andrzej Marcysiak, wraz z zespołem zagrali takie przeboje jak „Ale Ale Aleksandra”,
„Kasiu Kasieńko”, „Za Jeden Uśmiech Twój” i wiele innych, porywając zgromadzonych fantastyczną atmosferą do zabawy i tańca. Publiczność pożegnała zespół wiwatami oraz gromkimi brawami, a Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, podobnie jak dzień wcześniej zespołowi Papa D, podziękowała za
cudowny występ i wręczyła liderowi grupy bukiet kwiatów. Tradycyjnie, jak co roku zwieńczeniem Dni
Chorzel był pokaz fajerwerków i dyskoteka.

Śmiało można rzec, że tegoroczne święto gminy upłynęło w miłej, radosnej i przyjaznej atmosferze, budowanej
zarówno przez to, co działo się na scenie, jak i przez szereg atrakcji wokół. W końcu nie same koncerty
i pokazy artystyczne czynią z naszego lokalnego święta największe wydarzenie artystyczno-rozrywkowe roku,
ale przede wszystkim ludzie, dla których obchody Dni Chorzel, stają się okazją do wesołego, rodzinnego odpoczynku oraz integracji. W tym roku frekwencja dopisała, mieszkańcy naszej gminy oraz goście przyjezdni, nieraz z dalekich zakątków
Polski czy zagranicy, nie zawiedli
– zdjęcia mówią same za siebie.
Zapraszamy do obejrzenia całego
albumu na naszej stronie internetowej www.chorzele.pl lub Facebooku Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Tymczasem, do zobaczenia za rok!
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Prócz występów świetnych zespołów, które gościły na naszej scenie i gwiazd wieczoru, podobnie jak
w poprzednich latach, tegoroczne wydarzenie wzbogaciły również strefy z przeróżnymi rozrywkami. Na terenie
stadionu tradycyjnie stanęły stoiska handlowe, gastronomiczne oraz wesołe miasteczko z najróżniejszymi
dmuchańcami, trampolinami i karuzelami.
Nie zabrakło również darmowych atrakcji, otwartych dla wszystkich m.in.: stoiska z popcornem,
lodami włoskimi oraz watą cukrową, chętni mogli
wykonać pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Na
najmłodszych czekały ponadto: przejażdżka kucykiem lub konikiem polskim, malowanie twarzy,
spacer w kuli sferycznej, zabawa z animatorami,
liczne konkursy oraz żywe maskotki – postacie
znane z bajek, które chętnie bawiły dzieciaki
i pozowały z nimi do zdjęć.

Wśród rozmaitych stoisk nie zabrakło również stoiska promocyjnego
Miasta i Gminy Chorzele, gdzie
każdy mógł dostać najnowszy
numer gazetki „Nasza Gmina” oraz
bezpłatne gadżety promocyjne
m.in.: magnesy, pocztówki, torby,
długopisy czy breloczki. Najmłodsi
mogli odpocząć w naszym kąciku
dla dzieci, gdzie czekały na nich
barwne baloniki, kredki i kolorowanki. Dodatkowo w niedzielę na stoisku zostały zaprezentowane albumy z pracami uczestników konkursu
„Gmina Chorzele w obiektywie” (Informacje o konkursie i wyniki na stronie 10).
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Konkurs fotograficzny „Gmina Chorzele w obiektywie” został zorganizowany przez Beatę Szczepankowską – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z okazji święta miasta – Dni Chorzel. II edycja konkursu
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy musieli wykonać minimum trzy fotografie ukazujące
piękno przyrody, tereny atrakcyjne turystycznie, ciekawe miejsca oraz zabytki w naszej małej
ojczyźnie.

Fot: Roman Nadaj

Na konkurs wpłynęło 15 wspaniałych prac konkursowych w dwóch kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie
konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 4 sierpnia podczas Dni Chorzel. Dla wszystkich uczestników przygotowane były fantastyczne nagrody rzeczowe, m.in. drukarki, miniwieże, powerbanki, głośniki
bluetooth oraz selfie sticki.

KATEGORIA 10-15 LAT:
I miejsce - Kacper Szlaga
II miejsce -Jakub Nidzgorski
III miejsce ex aequo - Karolina Królicka i Krystian
Kardaś

KATEGORIA 16 LAT I WIĘCEJ:
I miejsce - Miłosz Milewski
II miejsce ex aequo - Alicja Antosiak i Wiktoria
Bączek
III miejsce - Dominik Kulasik

Wyróżnienie: Zuzanna Olber, Oliwia Modzel oraz
Olga Piórkowska

Wyróżnienie: Anna Rudnicka, Beata Zawojek,
Sebastian Panuś oraz Sylwia Szlaga

Prace konkursowe naszych utalentowanych laureatów można obejrzeć na
oficjalnym profilu Facebookowym
Urzędu oraz stronie internetowej
www.chorzele.pl w zakładce
Konkurs.
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Podczas trwania Dni Chorzel, odbywały się również Dni Energii. Na stoisku przygotowanym z tej okazji
można było uzyskać informacje dotyczące efektywności energetycznej, uchwały antysmogowej czy programu „Czyste Powietrze”. Z akcją związany był konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Mistrz
OZE recyklingu” przygotowany z myślą o edukacji ekologicznej naszych najmłodszych mieszkańców.
Jego ideą było zachęcenie młodszego grona mieszkańców naszej gminy do poszerzania wiedzy zarówno
o odnawialnych źródłach energii, jak również o recyklingu.

Fot: Roman Nadaj

Zadaniem uczestników było stworzenie modelu odnawialnych źródeł energii, takich jak np. kolektor słoneczny, turbina wiatrowa czy koło wodne, z materiałów pochodzących z recyklingu: butelek pet, puszek, papieru,
plastiku i innych. Konkurs cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem. Wpłynęło, aż 11 wspaniałych prac!
Zarówno burmistrz Beata Szczepankowska, jak i reszta składu Komisji oceniającej prace, była pod ogromnym
wrażeniem kreatywności oraz świadomości ekologicznej uczestników. Poziom trudności oraz pomysłowość
prac były niesamowite. W związku z tym postanowiono w sposób szczególny docenić starania wszystkich,
którzy wzięli udział w konkursie. Tym oto sposobem zdecydowano przydzielić nie jedno, a trzy pierwsze
miejsca, trzy drugie miejsca, trzy trzecie miejsca, jak również dwa wyróżnienia.
I MIEJSCE:

II MIEJSCE:

III MIEJSCE:

WYRÓŻNIENIE:

Gloria Majewska

Anna Jurczak

Natalia Szlaga

Hanna Jurczak

Hubert Majewski

Sylwester Rudnicki

Roza Wudkiewicz

Igor Merchel

Jestesmy niezmiernie szczęsliwi, ze tak mądre osoby będą w przyszłosci dbały o naszą małą ojczyznę.
Mozemy byc pewni, ze będzie ona piękna, czysta i przyjazna srodowisku.

Fot: Roman Nadaj

Fot: Roman Nadaj
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WYNIKI ZAWODÓW WĘDKARSKICH 2019

Spławikowe Zawody Wędkarskie O Puchar Burmistrza Miasta I Gminy Chorzele:
I MIEJSCE Grzegorz Krupiński
II MIEJSCE Alfred Klask
III MIEJSCE Bogusław Klonowski

Fot: Roman Nadaj

Gruntowe Zawody Wędkarskie O Puchar Prezesa
Koła Pzw Nr 68 W Chorzelach
I MIEJSCE Krzysztof Klonowski
II MIEJSCE Bogusław Klonowski
III MIEJSCE Alfred Klask

KOŁO PZW NR 68 W CHORZELACH SZKOLI MŁODYCH ADEPTÓW WĘDKARSTWA

Koło PZW Nr 68 w Chorzelach liczy obecnie około 140 członków. Zarząd Koła mając na uwadze rozwój koła
stara się wdrażać do swego grona młodych wędkarzy, dlatego w 2019 r. utworzył "Szkółkę Wędkarską".
Główne cele szkółki to:
1. Poszerzanie wiadomości z zakresu wędkarstwa
2. Zapoznanie z regulaminem amatorskiego połowu ryb celem wydania karty wędkarskiej
3. Zrozumienie oraz nauczenie się różnych technik połowu ryb
4. Poznanie zasad etyki wędkarskiej i norm współżycia w grupie
5. Zainteresowanie wędkarstwem jako atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu
W programie zajęć, które rozpoczęto 15.05.2019r. były zajęcia praktyczne i teoretyczne.
Program szkółki był tak skonstruowany by w pełni przygotować młodych adeptów wędkarstwa do działalności
w Polskim Związku Wędkarskim.
Do szkółki wędkarskiej uczęszczało 7 członków: Sebastian Tadra, Mikołaj Kąkiel, Alan Narkiewicz, Jakub
Nidzgorski, Bartosz Niski, Wiktor Walesiak i Krystian Walesiak a ich opiekunem był kol. Bogusław
Klonowski — członek Zarządu Koła PZW Nr 68 w Chorzelach.
Uroczyste podsumowanie szkolenia nastąpiło podczas Dni Chorzel 2019. Młodzi adepci wędkarstwa
otrzymali legitymacje wędkarskie i upominki ufundowane przez organizatorów szkółki. Upominki i legitymacje wręczyli Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i gminy Chorzele oraz Prezes Koła PZW Nr 68 w Chorzelach kol. Ryszard Jastrzębski.
Fot: Roman Nadaj
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autor: I. Purzycka

PUNKT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ DNI ENERGII

Na stadionie, tuż obok stoiska promocyjnego gminy,
działał również Punkt Konsultacji Społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu skoncentrowanego centrum miasta Chorzele.
Miał na celu zapoznanie mieszkańców z nowym
projektem oraz zebranie poglądów, uwag i opinii na
jego temat. Punkt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy chętnie zapoznawali się
z dokumentami, mapami i planami nowego projektu
zagospodarowania przestrzennego, a wszelkich odpowiedzi na pojawiające się pytania udzielał ekspert ds.
planowania przestrzennego oraz konsultanci.

WAKACYJNA WYCIECZKA DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
autor: OUK w Chorzelach

Dnia 6 sierpnia 2019 r. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach zorganizował wycieczkę dla grupy
młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej na zajęcia świetlicowe w OUK. Pierwszym punktem wycieczki był
Gietrzwałd i Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Później uczestnicy wycieczki udali się do Olsztyńskiego Planetarium i obejrzeli seans filmowy: "Ziemia, Księżyc i Słońce".
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BURMISTRZ WRAZ Z RADNYMI SZUKA PIENIĘDZY I ZABIEGA O JAK NAJLEPSZE
POŁĄCZENIA AUTOBUSOWE NA TERENIE GMINY CHORZELE

autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

24 lipca burmistrz Beata Szczepankowska spotkała się radnymi miejskimi, aby ocenić możliwości finansowe
Gminy i wspólnie ustalić najbardziej oczekiwane przez mieszkańców połączenia autobusowe oraz wystąpić do
władz Powiatu Przasnyskiego o ujęcie ich w planowanym do wprowadzenia przez Rząd pilotażowo do końca
roku funduszem autobusowym.

Źródło: nowoczesnerolnictwo.info

Zaproponowane przez Powiat trasy na terenie Gminy Chorzele zostały podczas spotkania burmistrz z radnymi
zmodyfikowane tak, aby nie pomijały Miasta Chorzele, tak jak to Powiat pierwotnie zaplanował oraz obejmowały możliwie dużo miejscowości.

Jeśli program miałby zostać wdrożony na okres próbny – burmistrz chce zagwarantować swoim mieszkańcom
jak najlepszą dostępność tras, bez pominięcia stolicy Gminy. Tym bardziej, że według proponowanego centralnie rozwiązania Gmina również będzie finansowała koszty transportu autobusowego, a wiec będą je finansować niejako mieszkańcy.

Burmistrz wraz z radą miejską musi więc znaleźć dodatkowe pieniądze na ten cel, które nie były zaplanowane
w budżecie.
Czy i w jaki sposób transport miały funkcjonować okaże się w najbliższych miesiącach. Wiadomo, że miałby
ruszyć od września b.r. i funkcjonować pilotażowo do końca roku. Dalsze jego istnienie uzależnione będzie od
zainteresowania mieszkańców i opłacalności dla przewoźników oraz poziomu dofinansowania.
Niemniej burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, po konsultacjach z radnymi zadeklarowała udział w programie,
pomimo wynikających z tego dodatkowych obciążeń finansowych Gminy.
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GMINA CHORZELE POZYSKAŁA PRAWIE 150 TYS. ZŁ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA
MIESZKAŃCÓW !
autor: I. Jurczewska

W dniu 01.07.2019r. została podpisana umowa z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw
opowierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych, przedmiotem
której jest udzielenie dofinansowania
na
realizację
projektu
pn.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców
Gminy
Chorzele”.

Całkowita kwota dofinansowania to
147 840,00zł.

W związku z realizacją projektu grantowego od poniedziałku 05 sierpnia 2019r. mieszkańcy gminy
Chorzele, którzy ukończyli 25 lat, mogą składać formularze zgłoszeniowe do udziału w bezpłatnych szkoleniach o tematyce:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci
W/w szkolenia będą realizowane w szkołach na terenie gminy Chorzele w okresie wrzesień 2019 – luty
2020, głównie w weekendy, aby umożliwić udział w nich również osobom pracującym.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach wszystkich mieszkańców gminy Chorzele, którzy ukończyli 25 rok
życia.

Osoby zainteresowane w/w szkoleniami mogą wziąć udział tylko w jednym bloku szkoleniowym.
Formularze zgłoszeniowe są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu www.chorzele.pl, jak
również w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.
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autor: Krzysztof Milewski

W roku 2004, gdy Dyrektorem ZSP w Chorzelach przestał być p. Józef Cieśla szkoła
liczyła 480 uczniów i ok. 40 nauczycieli. Dalsze 10 lat to czas spadku liczebności
zarówno społeczności uczniowskiej, jak i nauczycielskiej. W roku 2014, gdy z funkcji
Dyrektora zrezygnowała p. Lidia Anna Jesionek do szkoły uczęszczało 183 uczniów,
a uczyło ich 25 nauczycieli, z czego 11 na niepełnych etatach. Bardzo niepokojącym był
również fakt, że bardzo duża część absolwentów okolicznych gimnazjów nie wybierała
na dalszy etap kształcenia szkoły średniej znajdującej się najbliżej, lecz mimo kosztów
i niewygód związanych często z codziennym podróżowaniem szkoły z Przasnysza,
Szczytna i Ciechanowa. Czynili tak szczególnie uczniowie zdolni i osiągający w szkole
sukcesy. Trend ten sprawiał, że szkoła średnia działająca w chorzelskiej społeczności od
1952 r. stanęła przed widmem likwidacji, gdyż szkoły średnie nie posiadają obwodów
nauczania, są szkołami rynkowymi i ich byt zależy od uczniów i ich rodziców. Jeżeli
poziom nauczania i oferta edukacyjna spełniają oczekiwania młodzieży i są konkurencyjne w stosunku do innych
placówek to szkoła rozwija się, w przeciwnym wypadku młodzież wybiera inną. W roku 2014 zostałem wybrany
Dyrektorem ZSP w Chorzelach, będąc w niej wcześniej uczniem, chorążym szkolnego pocztu sztandarowego,
nauczycielem i ostatecznie Dyrektorem z misją ratowania przed upadkiem.
Począwszy od początku kadencji wprowadziłem nowe zasady rekrutacji, pozwoliłem uczniom wybierać
przedmioty rozszerzone w liceum ogólnokształcącym oraz zorganizowałem kształcenie zawodowe na zasadzie
dualnego systemu kształcenia, przy współpracy z pracodawcami, co przez 5 lat przynosi efekty, chociaż wymaga
o wiele większego wkładu pracy ze strony szkoły niż system tradycyjny. Zwiększeniu uległa również oferta edukacyjna. Uczniowie kształcą się od 3 lat w nowej szkole, jaką jest Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
oraz mają możliwość rozwijania talentów sportowych w oddziale sportowym liceum ogólnokształcącego. Zespół
systematycznie pisze i składa projekty, dzięki czemu uczniowie mogą jeździć na zagraniczne wycieczki i zdobywać
nowe kwalifikacje, a szkoła poprawiać wyposażenie. W sumie przez 5 lat w ZSP Chorzele zrealizowano 5 projektów edukacyjnych, dzięki którym uczniowie byli w Hiszpanii, we Włoszech i w Czechach, a szkoła podniosła standardy wyposażenia, m.in. zostały kompletnie wyposażone 2 pracownie językowe oraz pracownie gastronomiczna i
turystyczna. W sumie dzięki projektom unijnym oraz współpracy z klubami sportowymi takimi jak Polonia Warszawa, Legionovia Legionowo i Traveland Olsztyn ZSP w Chorzelach przez okres 5 lat zarobił ponad 2250000 zł.
Dzięki temu udało się: wyremontować dach na hali sportowej; doposażyć halę sportową i siłownię praktycznie we
wszystkie potrzebne urządzenia; naprawić oświetlenie w hali sportowej; zakupić sprzęt sportowy i przekazać go
szkołom w użytkowanie; wyremontować izbę lekcyjną w internacie; pomalować pokoje internackie; wyciąć drzewa i położyć polbruk przed internatem od strony ul. Grunwaldzkiej; zorganizować w budynku szkoły pomieszczenie biblioteki.
Ze środków budżetowych zrealizowane zostały następujące inwestycje: naprawa dachu na budynku
szkoły; położenie elewacji internatu; zmiana ogrzewania budynku internatu z oleju opałowego na gaz ziemny,
co wiązało się z wymianą instalacji wewnętrznej w kotłowni i w kuchni; wykonanie projektu remontu I piętra
internatu. W okresie ostatnich 5 lat znacząco wzrosła zdawalność matury, egzaminów z kwalifikacji zawodowych
i osiągnięć uczniów w konkursach. W bieżącym roku szkolnym liceum ukończyło 37 uczniów i wszyscy przystąpili do egzaminu dojrzałości. 30 uczniów zdało egzamin, 6 w sierpniu przystąpi do egzaminu poprawkowego i tylko
jeden uczeń egzamin powtórzy za rok.

ZDAWALNOŚĆ MATURY W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
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Rok

Liczba absolwentów

Liczba przystępujących do
matury

Liczba absolwentów, którzy zdali maturę

Zdawalność

2015
2016
2017
2018
RAZEM

51
17
35
35
138

48
16
32
35
131

46
16
32
32
126

95,8%
100%
100%
91,4%
96,2%
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ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI W ZAWODZIE
ROK

KWALIFIKACJA

ILOŚĆ ZDAJĄCYCH

ILOŚĆ SUKCESÓW

ZDAWALNOŚĆ

2017

T.06

13

13

100 %

2018

T. 13

15

13

87 %

2018

A.13

3

2

68 %

2018

R.03

3

3

100 %

2018

M.17

25

18

72 %

2019

T.06

16

16

100 %

2019

T.13

14

13

93%

Uczniowie klas zawodowych o kierunku kształcenia mechanik – monter maszyn i urządzeń, stolarz i mechanik operator maszyn przemysłu drzewnego od 5 lat odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie IKEA Industry
Poland w Wielbarku, pracują, są zatrudnieni jako pracownicy młodociani, otrzymują wypłatę, obiad i darmowy
transport do Wielbarka i z powrotem oraz co najważniejsze perspektywę na pracę po ukończeniu kształcenia.
Szkoła jako jedyna w okolicy prowadzi dualny system kształcenia, a od roku szkolnego 2017/2018 jako jedna
z pierwszych w kraju prowadzi naukę w zatwierdzonym w czerwcu 2016 roku przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej nowym zawodzie mechanik – operator maszyn przemysłu drzewnego – również w oparciu
o współpracę z zakładem IKEA Industry Poland w Wielbarku.
Jako Dyrektor byłem osobą wymagającą. Wymagałem najpierw od siebie, a potem od pracowników
szkoły. Udało mi się zorganizować zespół ludzi pełnych inicjatywy i chętnych do pracy. Rada Pedagogiczna jest
bardzo zintegrowana, lubi swoje towarzystwo i zależy jej na dobru szkoły. Od początku mojej kadencji skończyły
się skargi i kłótnie, a w spadku odziedziczyłem konflikt o awanse zawodowe i brak prawidłowo sporządzonego
funduszu socjalnego. W trakcie mojej kadencji 8 nauczycieli podniosło stopień awansu zawodowego, a w wakacje
ubiega się o to 4 następnych. Fundusz socjalny został natomiast określony odrębnym regulaminem i poddany
kontroli komisji socjalnej oraz związków zawodowych.
Dzięki aktywnie prowadzonej akcji rekrutacyjnej corocznie tworzyliśmy 4 oddziały klas pierwszych
na poziomie liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Dzięki temu ilość uczniów
stopniowo wzrastała, osiągając w roku szkolnym 2018/2019 257 uczniów. W bieżącym roku szkolnym udało się
zrekrutować po 4 oddziały klas pierwszych zarówno wśród absolwentów gimnazjów, jak i szkół podstawowych.
W roku szkolnym 2019/2020 do ZSP uczęszczać będzie 16 oddziałów, a łącznia liczba uczniów przekroczy 330,
mimo iż znajdujemy się w okresie niżu demograficznego. Wzrost renomy szkoły sprawił, że do Chorzel uczęszcza
coraz więcej uczniów spoza powiatu przasnyskiego np. z Wielbarka i Janowa. Wszyscy nauczyciele mają pełne
etaty i prawie wszyscy godziny nadliczbowe. Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach jest obecnie kojarzony
przez mieszkańców miasta i gminy jako swój, do którego zawsze mogą przyjść, do którego posyłają swoje dzieci
i w stosunku do którego mają wymagania odnośnie ich edukacji. Jest dla ogromnej większości absolwentów
sąsiednich szkół podstawowych i gimnazjów pierwszą opcją wyboru szkoły średniej
Jako Dyrektor wzorowo współpracowałem z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór
pedagogiczny, otrzymując wielokrotnie nagrody starosty i najwyższą możliwą ocenę pracy dokonaną w 2018 r.
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Szkoła rozwinęła się i ma perspektywy na przyszłość, jednak od 1 września 2019 r. Dyrektorem już nie będę.
Kończąc swoją kadencję serdecznie dziękuję mojemu zastępcy p. Marlenie Chmielewskiej – Burczyńskiej,
Radzie Pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom administracji, obsługi i całej społeczności uczniowskiej
za 5 lat wspólnej pracy, za życzliwość i pełne poparcie do ostatniego dnia sprawowania funkcji.
Wszystkiego najlepszego życzę dla szkoły, uczniów i wszystkich pracowników.
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autor: M. Zawojek

TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE W KOSZYKÓWCE

11 lipca na obiekcie sportowym Orlik odbył się amatorski turniej koszykówki 3x3 o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Organizatorem zawodów sportowych był Lokalny Animator Sportu- Michał Zawojek.
Do rozgrywek zgłosiło się pięć zespołów, które rywalizowały systemem każdy z każdym. Wszyscy uczestnicy poczuli się zwycięzcami, bo aktywnie i zdrowo spędzili wolny, wakacyjny czas.
Po rozegraniu wszystkich meczów, wyniki ukształtowały się następująco:
I miejsce ,,Kontra” – w składzie: Arkadiusz Stańczak, Szymon Jakubowski, Adrian Ćwik, Kamil Rutkowski.
II miejsce ,,Przyjaciele” – w składzie: Bartosz Ćwiek, Mariusz Kowalski, Cezary Kowalski
III miejsce ,,Przyszli Pograć”– w składzie: Igor Tułowiecki, Daniel Tułowiecki, Sebastian Kuśmierczyk.
IV miejsce ,,Zwycięscy” – Wiktor Kopczyński, Karol Szempliński, Jakub Wilga
V miejsce ,,Spontan” – Kamil Kostrzewa, Adrian Sławski, Paweł Walewacz.
Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały pamiątkowe medale i puchar, a pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.
Sędzią głównym zawodów był Radosław Zakrzewski.
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autor: OUK w Chorzelach

CHORZELSKA KAPELA BIESIADNA WŚRÓD LAUREATÓW XXII OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU KAPEL ULICZNYCH I PODWÓRKOWYCH W ŁĘCZNEJ
W dniach 27-28 lipca w Łęcznej odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych. W
festiwalu wzięło udział 15 kapel z całej Polski wybranych przez organizatorów. Wśród tej 15 zaprezentowała
się Chorzelska Kapela Biesiadna. Jury konkursowe, któremu przewodniczył Antoni Mleczko podkreśliło bardzo wysoki poziom tegorocznego festiwalu oraz ciekawe aranżacje zaprezentowane przez poszczególne kapele. Festiwal odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie i bardzo licznie zgromadzonej publiczności.

Chorzelska Kapela Biesiadna zaprezentowała 20 minutowy program muzyczny wykonując 5 utworów
( „Moje Chorzele, „Idę na festyn”, „Chorzelska gra kapela”, „Cyganeczka”, „Chorzelski bigos”). Utwory te
bardzo spodobały się licznie zgromadzonej publiczności, która nagradzała każdy występ gromkimi brawami.
Po przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się w sobotę, z niecierpliwością wszystkie kapele oczekiwały
na wyniki komisji konkursowej, które zostały ogłoszone w niedzielę 28 lipca. Po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, iż Chorzelska Kapela Biesiadna znalazła się w gronie głównych laureatów festiwalu.
W kategorii Debiuty zdobyła pierwszą nagrodę otrzymując okazały puchar i dyplom oraz nagrodę finansową
w wysokości 1000 złotych. Ponadto nasza Kapela wzięła udział jako laureat konkursu w koncercie galowym
i została zaproszona na przyszłoroczny festiwal.
Kapela wystąpiła w następującym składzie:
Janusza Nidzgorski - gitara, wokal
Zbigniew Borowski - gitara basowa, wokal
Marek Roman - akordeon, wokal
Wojciech Jabłoński - saksofon, klarnet
Grzegorz Wernicki - instrumenty perkusyjne
Nagrody wręczyli Burmistrz i Starosta z Łęcznej
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