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Program „Aktywna Tablica”
O programie „Aktywna Tablica” pisaliśmy już w październikowym wydaniu naszego czasopisma. Dwie szkoły - Publiczna
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach i Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej,
- które złożyły odpowiednie wnioski do burmistrza, uzyskały
wsparcie w ramach tego program w wysokości 28 000,00 zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi, również złożyła wniosek jednak tej dotacji nie otrzymała. Dlatego burmistrz
Beata Szczepankowska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców postanowiła pomóc tej szkole
i dofinansować zakup tablicy dotykowej z budżetu Miasta i Gminy Chorzele.

6 grudnia Beata Szczepankowska postanowiła zrobić dzieciom mikołajkowy prezent w postaci zainstalowania
nowoczesnych i funkcjonalnych tablic interaktywnych. Radości było co nie miara, a dzieci z zaciekawieniem oglądały
nowe pomoce edukacyjne. W PSP nr 2 została zamontowana tablica dotykowa MyBoard Silver 84'C (ceramiczna),
projektor krótkoogniskowy BenQ MX819 ST oraz monitor
interaktywny myBoard Business LED 55″ FHD z Androidem. PSP w Krzynowłodze Wielkiej otrzymała dwie tablice dotykowe z projektorem ultrakrótkoogniskowym BenQ
MX842UST oraz dwa zestawy nagłaśniające. Natomiast w
PSP w Pościeniu Wsi została zamontowana tablica dotykowa MyBoard Silver 84'C (ceramiczna). Dla tych trzech
szkół to były wyjątkowe i niezapomniane mikołajki.

Umowa podpisana
Dnia
10
listopada
została
podpisana
umowa
w
ramach
rozstrzygniętego
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:„Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Zarębach na działkach o nr ew. 912, 910, 1045 obręb Zaręby, gmina Chorzele wraz z budową na terenie
Szkoły Podstawowej w Zarębach drogi wewnętrznej, placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej
oraz chodnika na działkach o nr ew. 1044, 1046 obręb Zaręby, gmina Chorzele" z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe NOWAKOWSKI Sp. z.o.o. ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 20/52 z siedzibą w Warszawie na
kwotę 278.841,44 zł brutto.
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1. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zarębach gm. Chorzele
polegający na wymianie posadzki oraz wykonaniu robót malarskich,
2. Remont pokrycia dachu budynku Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła
II w Chorzelach,
3. „Remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, remont klatki schodowej,
remont korytarza I piętra budynku Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej”
4. Remont sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła
II w Chorzelach w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, tj. uczniów
klas I i IV ,
5. Remont sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej – toaleta męska
na piętrze, usunięcie zacieków ścian i sufitów w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
6. Wykonano niezbędne remonty w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie:
uszczelnienie obróbki dekarskiej wokół kominów w nowej części szkoły, remont
schodów wejściowych od strony parkingu,
7. Wykonanie ścianki działowej w budynku Publicznego Gimnazjum im. Papieża
Jana Pawła II w Chorzelach,
8. Doposażenia pomieszczeń do nauki w meble w obecnym Publicznym Gimnazjum
im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach oraz doposażenia świetlicy w sprzęt szkolny

i pomoce dydaktyczne w obecnym Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Chorzelach,
9. Doposażenie dwóch szkół w sprzęt TIK w ramach rządowego programu „Aktywna
tablica” – PSP 2 w Chorzelach i PSP w Krzynowłodze Wielkiej,
10. Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Pościeniu Wsi,
11. Zakup 16 komputerów dla PSP 1 w Chorzelach,
12. Zakup projektora na potrzeby PSP w Zarębach,
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13. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Chorzelach wraz z odwodnieniem,
14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budkach, Bagienicach, Opaleńcu i Chorzelach – etap I,
15. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach – projekt
16. Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z
zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – pozyskanie środków unijnych – projekt
we współpracy z powiatem przasnyskim—w trakcie realizacji,
17. Przebudowa drogi gminnej Opaleniec – projekt — w trakcie realizacji,
18. Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach—w trakcie
realizacji,
19. Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec—Brzeski Kołaki – etap I -w trakcie realizacji,
20. Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym – w trakcie realizacji,
21. Dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bugzy Płoskie, Czaplice
Wielkie, Gadomiec Chrzczany, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Łaz, Mącice, Nowa Wieś,
Rembielin, Liwki, Zaręby, Zdziwój Nowy, Wierzchowizna, Jarzynny Kierz, Kolonia
Bagienice, Budki, Raszujka, Czaplice Furmany, Poścień, Wasiły Zygny,
22. Projekt i rozbudowa drogi na odcinku Poścień Wieś – etap I,
23. Projekt drogi na odcinku Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Łazy, Dąbrowa,
Liwki – w trakcie realizacji
24. Budowa chodnika i odwodnienia w Krzynowłodze Wielkiej,
25. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach (planuje się również dokończenie
kanalizacji tej ulicy) – projekt,
26. Wykonanie chodnika w miejscowości Przysowy,
27. Modernizacja drogi Raszujka-Olszewka – projekt,
28. Modernizacja drogi w Bindudze – projekt w trakcie realizacji,
29. Przebudowa drogi Rembielin – etap I (w trakcie budowy),
30. Przebudowa ul. Brzozowej oraz ul. Rudej w Chorzelach – projekt,
31. Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym w
Krukowie – projekt (przetarg ogłaszano trzykrotnie jednak żaden z wykonawców nie zgłosił
się do realizacji inwestycji )- w trakcie realizacji,
32. Budowa pomnika królowej Bony oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w centrum Chorzel,
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33. Utworzenie placów zabaw w Krzynowłodze Wielkiej, Duczyminie, Rembielinie i Nowej
Wsi k. Duczymina – projekt,
34. Budowa chodników w Zarębach,
35. Projekt chodnika oraz nawierzchni przy Zespole Szkół w Zarębach,
36. Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska—Bobry,
37. Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi od Przasnyskiej Strefy Gospodarczej do
świetlicy w Opaleńcu,
38. Zakup wiat przystankowych w miejscowościach: Krukowo, Bagienice, Opiłki Płoskie,
Wólka Zdziwójska, Rycice,

39. Sieć kolektora sanitarnego na ul. Zarębskiej,
40. Wykonanie projektu wodociągu i kanalizacji w mieście Chorzele na nowo powstałych
ulicach,
41. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rembielinie – w trakcie realizacji,
42. Projekt drogi na odcinku Jedlinka – w trakcie realizacji,
43. Rozbudowanie wodociągów na terenie miasta i gminy Chorzele: Opaleniec, Przątalina,
Chorzele; ul. Zygmunta I Starego i Królowej Jadwigi, ul. Władysława Łokietka, ul. Bolesława
Chrobrego, ul. Mieszka I,
44. Usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy Chorzele,
45. Położenie kostki brukowej na Stadionie Miejskim w Chorzelach,
46. Remont pomieszczeń Miejsko — Gminnej Biblioteki w Chorzelach,
47. Podłączenie kanalizacji do chorzelskiej strefy gospodarczej,
48. Budowa wodociągów na ulicy Zuzanny, Polnej, Adama Mickiewicza, Ignatowskiego oraz
Nadrzecznej w Chorzelach,
49. Budowa dróg żwirowanych.
50. Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi k. Duczymina,
51. Remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi k. Duczymina
52. Termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej budynku gminnego po dawnym OUK
53. Modernizacja chodnika przy ul. Grunwaldzkiej,
54. Zakup piaskarki do posypywania dróg gminnych mieszaniną pisaku z solą w okresie
zimowym, wymiany poszycia dachowego nad garażami i pomieszczeniami socjalnymi zakładu
przy ul. Brzozowej, wiaty magazynowej przy SUW w Chorzelach (usunięcie eternitu),
55. Zamontowanie bram wjazdowych na teren targowiska przy ul. Zarębskiej w Chorzelach,
56. Zakup samochodów strażackich dla OSP w Budkach oraz OSP w Rycicach,
57. Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP.

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

7

1) Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach,
2) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tłoczonej w miejscowościach Chorzele,
Bagienice, Budki i Opaleniec– etap II,
3) Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym na działce
Nr 193/3 zlokalizowanej w Krukowie — SUW Zaręby,
4) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele,
5) Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach — etap II,

6) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembielin—w trakcie realizacji,
7) Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu
syren alarmowych wraz z wyposażeniem—w trakcie realizacji,
8) Budowa drogi wewnętrznej do SP w Zarębach,
9) Budowa świetlicy w Zdziwóju Starym—w trakcie realizacji,
10) Wykonanie chodnika oraz brakującej kanalizacji wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach,
11) Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec — Brzeski Kołaki – etap II,
12) Wykonanie placu zabaw w miejscowości Duczymin,
13) Wykonanie

placów zabaw w miejscowościach

Krzynowłoga

Wielka, Nowa

wieś

k. Duczymina,
14) Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Krukowo i Raszujka,
15) Oświetlenie uliczne modernizacja: Chorzele, Czaplice Furmany, Zaręby, Poścień Wieś,
Krukowo, Nowa Wieś Zarębska, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka,
16) Wykonanie przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska,
17) Wykonanie przebudowy ul. Brzozowej w Chorzelach,
18) Wykonanie przebudowy drogi Rembielin—w trakcie realizacji,
19) Projekt chodnika w Nowej Wsi k. Duczymina,
20) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie chodnika
w miejscowości Pruskołęka—w trakcie realizacji,
21) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na wykonanie chodników
w miejscowości Łaz—w trakcie realizacji,
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22) Wykonanie modernizacji drogi od Przasnyskiej Strefy gospodarczej do świetlicy w miejscowości Opaleniec,
23) Wykonanie odwodnienia ulicy Komosińskiego w Chorzelach,
24) Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta,
Łazy, Dąbrowa, Liwki—w trakcie realizacji,
25) Wykonanie projektu na modernizację drogi w miejscowości Binduga—w trakcie realizacji,
26) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przebudowę drogi
gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka—w trakcie realizacji,
27) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Bogdany Małe—w trakcie realizacji,
28) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przebudowę/ budowę
ulicy Cmentarnej i Spokojnej w Chorzelach—w trakcie realizacji,
29) Projekt na modernizację drogi Dąbrówka Ostrowska — Bobry—w trakcie realizacji,
30) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś – etap II,
31) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Duczymin,
32) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w miejscowości Opiłki,
33) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w miejscowości Stara Wieś,
34) Usuwanie azbestu z terenu miasta i gminy Chorzele,
35) Wykonanie projektu na modernizację nawierzchni drogi gminnej Krukowo Góry,
36) Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stadionu w Chorzelach,
37) Modernizacja świetlic na terenie gminy Chorzele.
Najważniejsze inwestycje realizowane na terenie Miasta i Gminy Chorzele
przez Powiat Przasnyski w roku 2018:
1) Budowa obwodnicy Chorzel wraz z mostem,
2)Remonty dróg powiatowych na odcinkach: Krukowo — Ostrówek, Chorzele — Budki —
Poścień — Zaręby, Baranowo — granica województwa — Opaleniec, Rycice — Bagienice,
Janowo Mchowo — Krzynowłoga Wielka, Wielbark — granica województwa — Zaręby, Stara
Wieś — Chorzele — Krasnosielc,
3)Budowa Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym,
4) Rozbudowa zalewu w Chorzelach wraz z górą zjazdową,
5) Budowa układu dróg oraz infrastruktury terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefy Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T. Powstanie nowoczesna infrastruktura drogowa spełniająca podstawowe standardy europejskie, efektywnie włączając miasto
w sieć TEN-T poprzez ciąg drogowy DK57 i linie kolejową 035,
6) Projekt drogi Chorzele — Zaręby — Krukowo.
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Mieszkańcy Gminy Jednorożec, tak jak pozostałych miast i gmin naszego powiatu również będą
mogli niebawem spać spokojnie i bez obaw o brak prądu oraz związanych z tym skutków. Trwa
budowa nowej linii średniego napięcia z Głównego Punktu Zasilania w Chorzelach – w pasie
drogi powiatowej do Jednorożca.
Elektryfikacja powiatu możliwa była dzięki staraniom starosty
Zenona Szczepankowskiego, zarządowi i radzie powiatu oraz
strefom gospodarczym i linii wysokiego napięcia 110 kV,
do budowy której władze powiatu doprowadziły w pasie tzw.
trasy różowych słupów. Niespotykany, na naszym terenie,
od dziesięcioleci rozmach w inwestycjach energetycznych ma
związek z wymogami, jakie postawili nam inwestorzy w nowo
powstałych strefach gospodarczych. Gmina Jednorożec, którą
zamieszkuje ponad 7 tysięcy osób jest gminą typowa rolniczą
z wieloma gospodarstwami rolnymi, w tym nastawionymi na produkcję mleka. Prąd i jego jakość jest
więc bardzo istotnym czynnikiem. Inwestycję i jej postępy w dniu 23 listopada przeglądali radni
powiatowi z gminy Jednorożec Marek Walędziak i Dariusz Wilga.
W powiecie przasnyskim nie zabraknie już prądu dobrej jakości
W powiecie przasnyskim nie zabraknie już prądu dobrej jakości, a problem niedoboru mocy energii
zarówno dla mieszkańców indywidualnych, jak i przedsiębiorców został wyeliminowany. Nowa linia
wysokiego napięcia (tzw. różowe słupy na trakcie królewieckim) do budowy której doprowadził
starosta przasnyski Zenon Szczepankowski została już wpięta do magistrali mazowieckiej i uruchomiona. W drugim etapie cały powiat zyska dodatkowe zabezpieczenie energetyczne z magistrali warmińsko – mazurskiej. Obie magistrale zostaną spięte i pozwolą na alternatywne zasilanie całego powiatu.

Powiat zabezpieczony energetycznie
Linia została wpięta od strony Przasnysza, czyli do magistrali mazowieckiej, gdzie gruntownie
zmodernizowano Główny Punkt Zasilania. Na północy powiatu, w Chorzelach, wybudowano od
podstaw i uruchomiono kolejny Główny Punkt Zasilania, od którego sieć jest rozprowadzana,
a istniejące zakłady pracy i przedsiębiorstwa już przyłączają się do nowej sieci. Przasnysz
i część południowa powiatu zyska w kolejnym etapie dodatkowe zabezpieczenie energetyczne od
strony Wielbarka z magistrali warmińsko – mazurskiej. Jeszcze w tym roku ruszy budowa linii od
głównego Punktu Zasilania w Chorzelach do Wielbarka i do Jednorożca.
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Powiat będzie zasilany z dwóch stron
Od wielu lat było jasne, że dla zbudowania bezpieczeństwa energetycznego powiatu i zabezpieczenia
rozwoju gospodarczego niezbędna jest realizacja dwóch linii wysokiego napięcia wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. To są trudne inwestycje w przygotowaniu. W Polsce średni czas przygotowania takiej
inwestycji do realizacji wynosi 18 lat. My uzyskaliśmy pozwolenie na budowę linii energetycznej 110
kV w pasie infrastrukturalnym łączącym Przasnysz z Chorzelami w ciągu 8 miesięcy i to jest czasowy
rekord Polski. Przekonaliśmy też PGE do sfinansowania tej inwestycji. Wykupiliśmy od prywatnych
właścicieli około 1 tys. działek właśnie pod potrzeby tego pasa.

Nowe linie wysokiego i średniego napięcia
Inwestycja wyeliminuje problem niedoboru mocy energii zarówno dla mieszkańców powiatu, firm już
funkcjonujących, ale również potencjalnych inwestorów. Rozpoczęło się już planowanie drugiej linii
110 kV Wielbark - Chorzele, zamykającej łącznik dwóch magistrali energetycznych – mazowieckiej
i warmińsko-mazurskiej. W międzyczasie PGE Warszawa realizuje przebudowę wielu linii SN na
terenie powiatu przasnyskiego, gdyż stały się one przestarzałe i nieefektywne. Niespotykany, na naszym terenie, od dziesięcioleci
rozmach w inwestycjach energetycznych ma związek z wymogami, jakie postawili nam
inwestorzy w nowo powstałych
strefach gospodarczych. Robimy wszystko, aby ich postulatom uczynić zadość. Ale problemem było już także otrzymanie nowych lub dodatkowych mocy energetycznych dla
firm istniejących. Ten niedostatek już udało się rozwiązać.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Drodzy twórcy Super Kartki,
chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konkursu Super Kartka, którzy
włożyli ogromny wkład w stworzeniu kartki świątecznej promującej naszą Gminę .
Zainteresowanie konkursem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, bowiem łącznie wpłynęło
138 kartek świątecznych. Nie ukrywam, że dla komisji konkursowej rozstrzygnięcie konkursu
było nie lada wyzwaniem. Każda kartka pokazywała talent, pracę i serce włożone w jej
stworzenie. Komisja konkursowa oceniając prace konkursowe brała pod uwagę samodzielność,
wkład pracy oraz pomysł na stworzenie Super kartki. Jeszcze raz podkreślam, że każda kartka
była wyjątkowa, za co serdecznie dziękuję. Zwycięzcom gratuluję, a wszystkich mieszkańców

zapraszam do obejrzenia wystawy, którą od 11 grudnia 2017 r. można obejrzeć w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. Niech chociaż na chwilę Urząd nie będzie tylko miejscem
załatwiania spraw „urzędowych”, ale miejscem podziwiania lokalnej twórczości młodego
pokolenia.
Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
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Kategoria I (klasy 1-3):

Joanna Szymańska

Katarzyna Pupek

Marcel Sędrowski

Emilia Szlaga

Kategoria II (klasy 4-7):

Amelia Sobolewska

Hubert Majewski

Paulina Antosiak

Ewelina Borzymowska

Zuzanna Kacprzyk

Małgorzata Gruszczyńska

Bartosz Antosiak
Adrian Mikołajski

Kategoria III (oddziały gimnazjalne):

Karolina Rosa

Alicja Antosiak

Nikola Koziatek

Katarzyna Zapadka
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autor: A.Tańska

Dziewiątego grudnia odbyło się uroczyste spotkanie Bożonarodzeniowe dla seniorów zamieszkujących
miasto i gminę Chorzele. To już kolejne tego typu spotkanie, które zainicjowała burmistrz Beata Szczepankowska. Uczestniczyli w nim najstarsi mieszkańcy naszej gminy. Na uroczystości obecny był również
Zenon Szczepankowski Starosta Powiatu Przasnyskiego oraz Radni Miasta i Gminy Chorzele.

Burmistrz wręczyła seniorom podziękowania.— Dziękuję naszym dostojnym Seniorom za tę ogromną pracę
na rzecz swoich rodzin i naszej małej ojczyzny, dziękuję za ten piękny dar życia dla nas wszystkich.
Dzięki Państwu żyjemy w wolnej Polsce, możemy się rozwijać i tworzyć nową rzeczywistość. Jesteście
naszym błogosławieństwem, pragniemy dzisiaj oddać Państwu najwyższy szacunek i hołd oraz wyrazić
naszą miłość i troskę do wszystkich Państwa — mówiła Beata Szczepankowska.
Ksiądz proboszcz Marek Pszczółkowski wprowadził wszystkich w ten wyjątkowy, świąteczny nastrój, wyjaśniając na czym polega symbolika bieli i opłatka. Zachęcał tym samym do życia w zgodzie z samym sobą i innymi nie tylko od święta, ale także na co dzień. Dzięki tym wspaniałym słowom można było poczuć atmosferę
Świąt Bożego Narodzenia. Przemowa księdza wzbudziła także w zebranych potrzebę właściwego przeżywania
tego wyjątkowego okresu.
Następnie wszyscy obecni podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie świąteczne życzenia. Dla każdego przewidziany był także kawałek pysznego torta. Spotkanie uświetnił występ uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej, którzy przedstawili piękne Jasełka. Małych artystów nagrodzono owacjami na
stojąco. Burmistrz podziękowała dyrektor Henryce Tomaszewskiej oraz wszystkim nauczycielom, którzy
pomogli przygotować tę piękną uroczystość. Należeli do nich: Grażyna Rogowska, Joanna Morawska,
Magdalena Olsztyn, Małgorzata Gerwatowska. Oprócz tego, spotkanie uatrakcyjnił występ Chorzelskiej Kapeli
Biesiadnej oraz Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Wojciecha Jabłonowskiego.
Nasi seniorzy obecni byli w licznym gronie. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Chmieliński z żoną Zofią
Rzeszot-Filipowicz, Czesław Dąbkowski z żoną Władysławą, Celina Deptuła, Aniela Gągolewska, Kazimierz
Goździewski, Czesław Jachimowski z żoną Florentyną, Marianna Jeziorek, Stanisław Kargowski z żoną
Jadwigą, Juliusz Stefan Kiliś z żoną Barbarą, Konrad Ignacy Kołodziejczyk, Elżbieta Królicka, Stanisław
Krystkiewicz z żoną Zofią, Alina Lipowska, Marianna Merchel, Kazimiera Orzoł, Marianna Orzoł, Janina
Pawłowska, Krystyna Popsuj, Stanisława Rejs, Teodor Rutkowski, Helena Wawszczyk, Teresa Danuta
Wilińska, Kazimiera Wróbel, Halina Zalewska z mężem Władysławem, Eugeniusz Zygmunt z żoną Marianną
oraz członkowie ich rodzin.
Spotkania z seniorami mają na celu ukazanie jak ważną rolę pełnią oni w naszym otoczeniu. To właśnie nasi
seniorzy uczą nas jakimi wartościami należy kierować się w swoim życiu. Pokazują, co jest tak naprawdę
ważne — miłość do bliskich oraz szacunek do drugiego człowieka. Najstarsi mieszkańcy naszej gminy są także
bezcennym źródłem wiedzy. Bożonarodzeniowe spotkanie z seniorami to szczególny moment, który pozwala
docenić i podkreślić ich potencjał doświadczenia, z którego przykład mogą brać młodsze pokolenia. To właśnie
seniorzy są źródłem życiowej mądrości, którą nabywa się z upływem lat.
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Burmistrz Beata Szczepankowska oraz Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowały Mikołajki dla dzieci z terenu gminy Chorzele, zgodnie z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Chorzele na 2017 r. (na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach nr 292/XLV/172 z dnia 30 października 2017).
W przedsięwzięcie zaangażowali się członkowie komisji: Grażyna Łachacz, Tomasz Filipowicz, Jolanta Czaplicka, Dariusz Purzycki, Paweł Rykowski oraz Beata Fuks. Nie zabrakło burmistrz Beaty Szczepankowskiej
oraz Krzysztofa Milewskiego i Wandy Jastrzębskiej, przedstawicieli Rady Miejskiej w Chorzelach.
Akcję mikołajkową przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych. Mikołajki dla starszej grupy wiekowej liczącej 171 uczniów, odbyły się 7 grudnia. Główną atrakcją był wyjątkowy spektakl muzyczny pt. „Opowieść
wigilijna” w wykonaniu teatru „Wit Wit”. Młodzież była pod ogromnym wrażeniem gry aktorskiej oraz przekazu dotyczącego ponadczasowych wartości takich jak dobro serca, zrozumienie i ludzka życzliwość.
Uczestnicy Mikołajek otrzymali także świąteczne paczki z rąk świętego Mikołaja oraz mieli możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Był też bajkowy tort, który zagwarantował magiczną atmosferę i wprawił wszystkich w
dobry nastrój.
Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs na kartkę świąteczną. Warto dodać, że przedsięwzięcie cieszyło się
ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży (wpłynęło ponad 130 prac). Komisja konkursowa
wybrała najciekawsze z nich, przyznając nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Laureaci otrzymali gry
edukacyjne, książki oraz zestawy plastyczne, które z pewnością zmobilizują innych, aby brać udział w różnorodnych konkursach gminnych. Burmistrz Beata Szczepankowska chciała w ten sposób zachęcić dzieci oraz
młodzież do pokazywania swoich talentów w szerszym gronie, a także podejmowania rywalizacji, która kształtuje dobre nawyki u młodych ludzi. Uczestnicy, dzięki tego typu konkursom, chętnie otwierają się na nowości,
pokonują własną niepewność i zdobywają poczucie własnej wartości.

Drugiego dnia Mikołajek odbyła się niesamowita zabawa dla młodszych dzieci. Wzięło w nich udział 157
osób, co świadczy o tym, że gmina stara się, aby dotrzeć z mikołajkową inicjatywą do jak najszerszego grona
odbiorców. Dzieciaki były rozradowane różnorodnymi atrakcjami, jakie zostały przygotowane przez grupę animacyjną. Dzięki malowaniu twarzy, każdy kto zechciał mógł na chwilę stać się ulubionym bohaterem bajki. Ci,
którzy woleli rysować lub malować mogli wykonać prace świąteczne w kąciku małego artysty. Nie zabrakło
balonowych zabawek, gier i zabaw zręcznościowych. Wiele radości dostarczyła dzieciom fotobudka, ponieważ
każdy mógł zrobić sobie śmieszne zdjęcie, z ulubioną koleżanką czy kolegą. Wielką niespodzianką dla uczestników był pyszny tort, którym milusińscy zajadali się po zakończonym obiedzie. W ciągu dwóch dni dzieci
mogły cieszyć się także watą cukrową.
Jak widać gmina Chorzele dba o dzieci i młodzież, organizując przedsięwzięcia podczas których uczestnicy
mogą na chwilę przenieść się do krainy beztroskiej zabawy, ciesząc się swoim dzieciństwem, tworząc ciepłe
wspomnienia, które zachowają w serdecznej pamięci na całe życie.
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NOWE KARTY BIBLIOTECZNE I ELEKTRONICZNE WYPOZYCZANIE W
CHORZELSKIEJ BIBLIOTECE – WKROCZYLIŚMY W XXI WIEK…

Z wielką przyjemnością informujemy, że z dniem 23 listopada Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Chorzelach dumnie wkroczyła w "biblioteczny XXI wiek". Zarówno obecny rok 2017, jak i następny 2018 przyniosą wiele zmian w funkcjonowaniu naszej biblioteki. Od marca 2013 r. chorzelska
biblioteka posiada w pełni skatalogowany księgozbiór w wersji elektronicznej, dzięki któremu każdy
użytkownik biblioteki w dowolnym miejscu i o każdej porze dnia i nocy może sprawdzić dostępność
pozycji książkowych w naszym katalogu online, dostępnym na stronie internetowej biblioteki:
http://www.mgbpchorzele.naszabiblioteka.com.

Kolejną nowością jest fakt, że na książkach pojawiły się naklejki z kodami kreskowymi, dzięki którym
książki będą szybko i sprawnie zapisywane na koncie czytelników. Każda książka posiada już swój kod
kreskowy, a teraz przyszła kolej na kolejny krok, przy czym, można zgodnie z prawdą stwierdzić,
iż jest to historyczny krok dla naszej biblioteki. Od 23 listopada biblioteka wdrożyła kolejny etap komputeryzacji procesów bibliotecznych, a mianowicie uruchomiła elektroniczne wypożyczanie. Zgodnie
z duchem czasu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach odchodzi o tradycyjnego wypożyczania i udostępniania swoich zbiorów za pomocą papierowych kart czytelnika i książek. Na ten
sukces pracowaliśmy wytrwale kilka lat.
W chwili obecnej trwa wymiana tradycyjnych kart czytelników na karty z kodami kreskowymi.
W MGBP Chorzele wydawane są czytelnikom nowe
plastikowe KARTY BIBLIOTECZNE. Pierwszą kartę czytelnik otrzymuj nieodpłatnie. W razie jej zagubienia, trzeba
będzie ponieść koszt 3 zł za wydanie nowej karty. Utratę lub
zagubienie karty należy zgłosić niezwłocznie w punkcie
rejestracji, czyli w wypożyczalni MGBP Chorzele.
Od 23 listopada 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach uruchomiła elektroniczne
wypożyczanie książek. Nasza biblioteka działa w systemie MAK+ utworzonym przez Instytut Książki,
działający przy Bibliotece Narodowej.
W związku z tym, każda osoba, aby zapisać się do biblioteki będzie musiała podać numer PESEL.
Dotyczy to tak samo osób dorosłych, jak i dzieci. Bez tej informacji system elektroniczny nie przyjmie
danych czytelnika.
Przy zapisywaniu dzieci konieczna będzie także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów,
potwierdzająca odpowiedzialność złożonym podpisem. Istotne jest, aby pamiętać, że każde dziecko
w wieku do 13 lat musi po 1 stycznia 2016 r. bez względu na to, czy jest już zapisane, czy dopiero
zamierza utworzyć konto elektroniczne w bibliotece, pojawić się w towarzystwie rodzica, który złoży
podpis. Po tym jednorazowym utrudnieniu młody czytelnik będzie mógł samodzielnie wypożyczać
książki.
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Po zapisaniu czytelnika w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK+, każdy czytelnik otrzymuje
od nas nową kartę biblioteczną. Dzięki tej karcie bez wychodzenia z domu, może monitorować swoją
historię wypożyczeń przez internet. Aby to robić musi wejść na stronę biblioteki i kliknąć w zakładkę
"Katalog Online Biblioteka Główna" znajdującą się na środku u góry strony.

Czytelnik może również bezpośrednio wejść na stronę SzukamKsiążki.pl gdzie ma dostęp do całego
naszego katalogu bibliotecznego i do swojego konta on-line.
Katalog elektroniczny umożliwia przeglądanie zasobów biblioteki, sprawdzenie jakie nowości zakupiła
biblioteka i jakimi pozycjami książkowymi aktualnie dysponuje. Zmiany te zmierzają do ułatwienia
pracy bibliotekarzom, oraz podniesienia komfortu wypożyczania przez czytelnika.
Dzięki nowej KARCIE BIBLIOTECZNEJ każdy czytelnik otrzymuje
także swoje konto on-line. To dzięki niemu można wyszukiwać interesujące książki i sprawdzać, czy są dostępne czy może wypożyczone.
Szczegółowe informacje czytelnik uzyskuje po zarejestrowaniu się na
swoje konto online, a następnie po każdym zalogowaniu na nie. Tam
przechodząc kolejno odpowiednie zakładki można m.in. sprawdzić aktualny stan swojego konta, historię wypożyczeń, datę zwrotu, przedłużyć dwukrotnie każdą wypożyczoną książkę (jeżeli nie minął jej termin
zwrotu) czy edytować dane (adres, numer telefonu, e-mail).
Ale to nie koniec udogodnień. Na swoim internetowym koncie czytelnik może zamówić książkę i po
zaakceptowaniu zamówienia przez bibliotekarza, odebrać ją w ciągu 7 dni w budynku biblioteki
(MGBP Chorzele, ul. Ogrodowa 7, I piętro, pok. 6). O czym zostanie poinformowany drogą mailową.
Jedynym warunkiem jest podanie swojego adresu e-mail bibliotekarzowi, który dokonuje zapisu czytelnika w systemie bibliotecznym MAK+.
Podsumowując, mamy nadzieję, że czytelnicy szybko się przyzwyczają do tych innowacji i je docenią,
bowiem Dyrektor i Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach, wprowadzili je
przede wszystkim z myślą o nich.
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Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Andrzeja Brodzika

24 listopada 2017r. w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół średnich z terenu działania Delegatury Kuratorium
Oświaty w Ostrołęce. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w
Chorzelach Andrzej Brodzik.
Na odświętnie przygotowanej sali gimnastycznej ceremonię wręczenia nagród poprowadziła Iwona Murawska, starszy wizytator Delegatury KO w Ostrołęce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mazowiecki
Wicekurator Oświaty Pan Andrzej Sosnowski, Dyrektor Delegatury KO w Ostrołęce Michał Giers i Starosta
Przasnyski Zenon Szczepankowski. Uczniowi Andrzejowi Brodzikowi w trakcie odbierania stypendium towarzyszył Dyrektor Szkoły Krzysztof Milewski. Wyróżnienie osobiście wręczył Kurator, życząc Andrzejowi
dalszych sukcesów w nauce i spełnienia marzeń.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje corocznie uczeń szkoły średniej (liceum lub technikum),
który w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium, uzyskał w szkole najwyższą średnią powyżej
4,75. Kandydaturę opiniuje Samorząd Uczniowski, a decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna. Następnie Dyrektor Szkoły wypełnia stosowny wniosek i składa go do Delegatury KO w Ostrołęce. Kuratorium Oświaty
analizuje wnioski pod względem formalnym i przesyła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie podejmowana jest ostateczna decyzja. Andrzej Brodzik uzyskał w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 5,19.
Przyznanie stypendium jest dla niego zachętą do dalszej nauki i powodem do dumy dla rodziców. Andrzej
również podkreślił, że jest to dla niego bardzo duże wyróżnienie i osobisty sukces. Jak twierdzi nie udałoby
mu się go osiągnąć bez wspaniałej pracy i dużego zaangażowania grona pedagogicznego szkoły, któremu
bardzo serdecznie dziękuje. Uroczystość na długo zapadnie w jego pamięci.
autor: I. Oleksik

Kolejne zmiany na lepsze!

Burmistrz Beata Szczepankowska wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców małych dzieci, postanowiła wraz z
Radą Miejską podjąć odpowiednie kroki i wprowadzić uchwałę w sprawie utworzenia od 1 stycznia 2018 r. Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad dziećmi w Gminie Chorzele. Tym oto sposobem dzieci, które do tej pory
uczęszczały do klubu dziecięcego w Chorzelach będą mogły przebywać 10 godzin, a nie jak do tej pory maksymalnie 5 godzin. To ważne wydarzenie dla rodziców zwłaszcza tych pracujących, gdyż zostanie rozwiązany problem opieki nad dziećmi w godzinach ich pracy i nie będą musieli się już troskać o swoje pociechy. Kolejną zaletą tej zmiany będzie usprawnienie organizacyjne, m.in. będzie jeden budżet, jeden dyrektor, jedna kadra. Trzeba
także podkreślić, że nikt z dotychczasowych pracowników nie zostanie zwolniony. Dzieci uczęszczające do żłobka jak i do klubu od nowego roku będą przebywały w placówce na tych samych zasadach. Należy również dodać,
że nasza gmina jest jedną z pierwszych gmin w województwie mazowieckim jak i w Polsce, która zastosowała
takie rozwiązanie poprawiając tym samym komfort życia rodziców naszej gminy.
autor: Wiesława Waśniewska

Wycieczka dzieci z Pościenia Wsi do Przasnysza

Najmłodsi uczniowie z Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi wybrali się na wycieczkę do Przasnysza. Dzieci odwiedziły: Komendę Powiatową
Policji w Przasnyszu, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Przasnyszu czy Bibliotekę Pedagogiczną w Przasnyszu. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwały: Wiesława Waśniewska, Magdalena Szlaga, Dorota Grabowska i Joanna Nikiel-Pogorzelska. Wracając do szkoły uczniowie i nauczyciele opowiadali z zachwytem swoje „wycieczkowe przeżycia”. Wyjazd ten na długo pozostanie uczestnikom w pamięci.
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Dostawa energii do naszej gminy
1 grudnia odbyło się otwarcie ofert w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej
w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Chorzele oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali
i budynków oraz oświetlenia ulicznego”. Umowa z wyłonionym dostawcą zostanie zawarta na dwa lata. W
wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta od firmy PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie.
Złożona oferta opiewa na kwotę 1 019478,83 zł brutto na okres dwóch lat . Przedmiot zamówienia dotyczy
dostawy - sprzedaży energii elektrycznej, w planowanej ilości około 1797 MWh dla 113 punktów poboru
energii elektrycznej dla Gminy Chorzele oraz podległych jednostek (szkoły, budynki OSP, świetlice
wiejskie, budynki należące do gminy), na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.
Dzięki jednemu przetargowi dla gminy i jednostek podległych, gmina znacznie zaoszczędzi, a kwota
zawarta w umowie dotyczącej w/w zadania nie wzrośnie przez okres dwóch lat niezależnie od sytuacji na
rynku energetycznym.

Wyniki ankiety dotyczącej zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w
Chorzelach
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Bajkowe Mikołajki w Chorzelach (galeria)

