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Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje
o możliwości składania przez mieszkańców wniosków
o przyznanie dofinansowania na modernizację kotłowni.
Dofinansowaniu podlegać mogą przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie pieców węglowych na
gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych,
olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła
(z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub ekogroszek).

Wnioski można znaleźć na stronie internetowej
Urzędu i składać w Urzędzie Miasta i Gminy
Chorzele w terminie do 23 lutego 2018 roku.

autor: Ł. Roman

Dostawca energii wyłoniony
Zakończono postępowanie przetargowe pn.: „Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Chorzele oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania jako dostawca wyłoniona została firma PGE
Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi 1 024 504,74 zł.
Postępowanie przetargowe trwa
30 stycznia upłynął termin składania ofert dotyczących budowy punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w miejscowości Chorzele - w systemie zaprojektuj i wybuduj. W wyznaczonym terminie
nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym 31 stycznia ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, termin składania ofert upływa 15 lutego 2018 roku o godz. 12.

Remont świetlicy wiejskiej w Krukowie
Zakończono roboty budowlane obejmujące wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Krukowo. W ramach robót dokonano demontażu drzwi drewnianych, wymiany
okien skrzynkowych na okna PCV, montażu drzwi aluminiowych, wymiany parapetów zewnętrznych z
blachy ocynkowanej oraz wymiany parapetów wewnętrznych z konglomeratów kamiennych. Wartość robót wykonanych wyniosła 23 876,00 zł. brutto. Gmina Chorzele planuje dalsze remonty świetlicy wiejskiej w Krukowie.
Wybrano dostawcę oleju opałowego
Zakończono postępowanie przetargowe pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele”. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została firma Benzol z Ostrołęki. Wartość zamówienia wynosi 392 650.79 zł.
Kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia
Drugiego lutego upłynął termin składania ofert w sprawie budowy kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem betonowym w miejscowości Krukowo (działka ewidencyjna 193/3, obręb ewidencyjny Krukowo). W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Chorzelach
Zakończono postępowanie przetargowe pn.: „Pomoc techniczna dla „Jednostki Realizującej Projekt"
w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach”.
Wyłonionym wykonawcą, z którym podpisano umowę jest Instytut Zrównoważonego Rozwoju z Białegostoku. Wartość złożonej oferty to 337 020,00 zł. Zamawiający zabezpieczył na to zadanie w budżecie
kwotę w wysokości 500 000,00 zł.
Odbiór odpadów komunalnych
Zakończono postępowanie dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych na
terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Chorzele.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została firma BŁYSK -Bis z Karniewa. Wartość zamówienia wynosi 1 053 199.25 zł.
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autor: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

Burmistrz Beata Szczepankowska wydała zgodę na budowę przez powiat zbiornika retencyjnego
w Chorzelach bez inwentaryzacji przyrodniczej i raportu oddziaływania na środowisko.
Starosta przasnyski nie musi robić długotrwałej inwentaryzacji przyrodniczej i raportu środowiskowego,
dzięki temu szybciej będzie mógł przystąpić do budowy zalewu w Chorzelach. Burmistrz Chorzel stwierdziła, że taki raport musiał powstać przy rekultywacji wysypiska śmieci. Obecnie raport robi też z nakazu
Urzędu Miasta duży inwestor przemysłowy, ale wykonywanie raportu środowiskowego na budowę zbiornika retencyjnego w Chorzelach, to tylko strata cennego czasu. Środowisko dzięki takiemu zbiornikowi
tylko może zyskać.
Starosta Zenon Szczepankowski podziela to
zdanie. Dzięki takiemu
podejściu Miasta mógł
złożyć
wniosek
na
pozwolenie na budowę
jeszcze
na
starym
prawie, kiedy decyzje
wodnoprawne wydawał
jeszcze MZMiUW podległy marszałkowi Adamowi Struzikowi. Obecnie takie decyzje będzie
wydawać rządowa agencja Wody Polskie.

Starostwo ogłosiło pierwszy przetarg na budowę oświatowego inkubatora przedsiębiorczości
w Zdziwóju Starym i Zdziwóju Nowym!

Starostwo rozpoczęło cykl przetargów na budowę Oświatowego Inkubatora Przedsiębiorczości
w Zdziwóju Starym i Nowym. W ramach tej inwestycji nieruchomość po byłej szkole podstawowej wraz
z infrastrukturą zewnętrzną, której właścicielem jest starostwo zostanie poddana gruntownej rewitalizacji
i zmianie przeznaczenia. Skorzystają mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz młodzież. Koszt inwestycji ok. 13
mln zł. Starostwo pozyskało na ten cel środki unijne w wys. 95% kosztów inwestycji.
Inkubator będzie miał podobne funkcje do Centrum Aktywizacji Biznesu, które starostwo zbuduje
w Przasnyszu. W Inkubatorze będą kształcone kadry dla Strefy Gospodarczej w Chorzelach, podobnie jak
w przasnyskim Centrum, będą przygotowywane kadry dla Strefy Gospodarczej w Sierakowie.
Inkubator będzie wspierał pod każdym względem pracę przedsiębiorców, którzy w Chorzelach i północnej
części Powiatu już funkcjonują, ale również wzmocni potencjał niezbędny dla obsługi nowych inwestorów. Inkubator będzie również miejscem otwartym na młodzież, szkolenia, pozyskiwanie wiedzy i pomoc
w sprawach związanych z prowadzeniem firm, rozwiązywaniem pojawiających się problemów, doradztwem, czy pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój firm prywatnych.
Przetargi potrwają co najmniej 3 miesiące. Chcemy jak najszybciej wyłonić inwestora zastępczego
i wykonawcę, aby jak najlepiej wykorzystać letnie miesiące 2018 roku do jak największego zaawansowania robót.

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

5

autor: A. Tańska

Gmina co roku wykonuje kilkadziesiąt inwestycji dotyczących różnych sfer życia mieszkańców.
Każde z tych przedsięwzięć wymaga dużego zaangażowania i pracy ze strony burmistrz Beaty
Szczepankowskiej oraz pracowników samorządowych. W ciągu minionych lat gmina otrzymała
kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za realizację inwestycji na swoim terenie.

Nie da się ukryć, że zachodzące zmiany w naszej gminie są zauważane i doceniane na poziomie
ogólnopolskim, między innymi w konkursie Modernizacja Roku 2017. Konkurs
organizowany jest już od 21 lat i ma na celu ukazanie najciekawszych dokonań
w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji. Jego ideą jest także propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i urządzeń dla
uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.
Konkurs wyłania i nagradza inwestycje budowlane, ukończone w danym roku,
które wyróżniają się szczególnymi walorami. W ubiegłych edycjach konkursu,
gmina Chorzele otrzymała statuetkę Lidera Rozwoju Regionalnego 2013 oraz
liczne wyróżnienia za czołowe inwestycje, które wpłynęły na rozwój naszej
okolicy.

Tak też było i w tym roku! W grupie docenionych przedsięwzięć znalazło się aż 14 inwestycji m.in.:
•
•
•
•
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przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poścień Wieś Etap I. przebudowa ulicy 1 Maja
z odwodnieniem w miejscowości Chorzele,
remont sal lekcyjnych pokoju nauczycielskiego, klatki schodowej i korytarza I piętra w Zespole
Szkół Krzynowłoga Wielka,
remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zarębach,
Kompleksowe usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Chorzele,
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•
•
•

•

•

Rozbudowa wodociągów na terenie miasta Chorzele ul. Zygmunta I Starego i Królowej Jadwigi,
Opaleniec, ul. Władysława Łokietka, ul Bronisława Chrobrego, ul. Mieszka I,
budowa nowych nawierzchni z kostki betonowej miejsc parkingowych, placu manewrowego oraz
ciągu pieszo-jezdnego na Stadionie Miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach,
modernizacja fragmentu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Chorzelach, remont chodnika: w ciągu
drogi gminnej w miejscowości Rycice, Przysowy oraz w ciągu dróg gminnych w miejscowości Zaręby,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej strefa działki nr 175.176/1, 180, 566 w miejscowości Chorzele,
remont sanitariatów – Publiczne gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, remont sanitariatów świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina,
remont pokrycia dachu Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.

To tylko część wyróżnień jakie gmina otrzymała w ostatnim czasie. Praca samorządu jest doceniana na
gruncie krajowym. Wielkim sukcesem było dla nas pozyskanie inwestora, który ulokuje w chorzelską
strefę gospodarczą nawet 2 miliardy złotych! Dzięki temu znacznie zwiększy się i wzbogaci oferta pracy na lokalnym rynku. Inwestycje na strefie gospodarczej są więc siłą napędową dla naszej gminy.
Na tym jednak praca się nie kończy. Potwierdza to uchwalony budżet na 2018 rok, który przewiduje
przeznaczenie ponad 33 mln zł na wszelkie inwestycje! Władze samorządowe planują zrealizować aż
45 poważnych przedsięwzięć, które niezaprzeczalnie wpłyną na rozwój naszego regionu i zapewnią
mieszkańcom godne życie. Należą do nich m. in.: przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni
ścieków w Chorzelach, wykonanie placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka oraz Nowa
Wieś k. Duczymina, przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Chorzelach (etap II) i wiele
innych. Jak zatem widać,
rok 2018 zapowiada się rokiem niezwykle przedsiębiorczym
i dynamicznym.
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autor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

MAZOWSZE WALCZY O CZYSTE POWIETRZE

Eksperci, naukowcy, lekarze, samorządowcy, a także mieszkańcy – w sprawie smogu mówią
jednym głosem. Zanieczyszczenie powietrza to zagrożenie realne, z którym należy walczyć.
Ważny krok w tej kwestii podjął Sejmik Województwa Mazowieckiego. Uchwała antysmogowa
dla Mazowsza obowiązuje już od 11 listopada 2017 r. Jej przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne oraz eksperckie.
Stężenia pyłów i szkodliwych substancji w powietrzu szczególnie odczuwalne są zimą. W sezonie
grzewczym znacznie przekraczają one dopuszczalne normy. Aby temu przeciwdziałać Sejmik
Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę antysmogową. Za jej przyjęciem jednogłośnie
zagłosowali radni PiS, PSL, PO, PR oraz niezrzeszeni.
– Wobec zagrożenia, jakim jest smog, nie można przejść obojętnie. Uchwała antysmogowa jest
odpowiedzią na apel mieszkańców i samorządów. Musimy wspólnie zadbać o jakość powietrza, którym
oddychamy – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Uchwała antysmogowa wskazuje m.in. jakie piece mogą być stosowane, a które zostaną ograniczone.
Ściśle określa parametry instalacji grzewczych, a także jakość spalanych paliw. Zmiany będą jednak
wprowadzane stopniowo.
Smog szkodzi i to bardzo
Badania potwierdzają, że zarówno długie, jak i krótkie przebywanie na powietrzu zanieczyszczonym
pyłami zawieszonymi może prowadzić do schorzeń układów krążenia i oddechowego, a nawet
przedwczesnych zgonów. Na negatywne skutki smogu szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze.
Mocno odczuwają je też cierpiący na choroby układów krążenia i oddechowego. Skala zjawiska jest
ogromna. Szacuje się, że na Mazowszu z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera od
4 do 6 tys. osób rocznie.
Wymiana pieców tak, ale krok po kroku
Wymieniając przestarzały piec, warto zwrócić
uwagę przede wszystkim na ekologiczne
źródła ogrzewania, tj. gazowe, elektryczne,
systemy ciepłownicze i odnawialne źródła
energii. Co ważne, uchwała nie wyklucza możliwości użytkowania kotłów na paliwa stałe,
a wprowadza jedynie ograniczenia w odniesieniu do ich klasy. Informacja o klasie kotła
znajduje się na jego tabliczce znamionowej
oraz w instrukcji obsługi. Jeśli nie ma jej w
żadnym z tych miejsc – kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas. Dlatego podczas zakupu
pieca należy upewnić się u sprzedawcy bądź
producenta czy urządzenie posiada certyfikat i
jest zgodne z wymaganiami ekoprojektu
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Konieczne wsparcie władz centralnych
Mazowsze musi już dziś zacząć się przygotowywać do wsparcia mieszkańców w wymianie pieców.
Władze województwa zaczęły już planować na przyszły rok harmonogramy konkursowe w ramach
RPO WM 2014-2020 oraz zabezpieczyły środki na dwa unijne konkursy. Środki przyznawane będą
także przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nie uda
się jednak wygrać ze smogiem bez wsparcia władz centralnych, o co samorząd Mazowsza wraz z innymi samorządami wojewódzkimi wielokrotnie apelowali.
Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej https://www.mazovia.pl/
ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html
Wszelkie pytania należy kierować na adres: antysmog@mazovia.pl

Można palić i nie kopcić
Piece i kominki kopcą nie tylko z powodu kiepskiego opału. Nie mniej ważne jest to, w jaki sposób
rozpalamy w piecu. Wydobywający się dym to sygnał, że nie robimy tego dobrze. Dym to bowiem nic
innego jak szkodliwa dla zdrowia zawiesina mikrocząsteczek niedopalonego paliwa. Jednocześnie jest
to najbardziej kaloryczna część opału. W węglu kamiennym stanowi on ok. 30 proc., w drewnie aż 70
proc. Stosując kilka podstawowych zasad, możemy oszczędzić około 1/3 opału, a emisję pyłów obniżyć o ponad połowę! Warto zatem pamiętać, że poprawne palenie w piecu to korzyści realne i odczuwalne dla budżetu domowego oraz środowiska.
Co oznaczają klasy kotłów?
Klasy 3, 4, 5 kotła wg normy PN-EN 303-5:2012 dzielą piece ze względu na ilość zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza.
Dla kotłów klasy 5 dopuszczalne ilości tych zanieczyszczeń są najniższe wg tej normy. Oznacza, to że
są one najmniej szkodliwe dla środowiska, a w związku z tym również dla zdrowia. Kotły klasy 3 i 4
mają te normy znacznie wyższe, czyli emitują więcej zanieczyszczeń.
Kotły spełniające wymagania ekoprojektu dodatkowo, poza dopuszczalnymi normami dla pyłu i tlenku węgla, mają określone również restrykcyjne normy dla dwutlenku azotu. Dodatkowo normy wskazane w dyrektywie muszą być dotrzymywane zarówno w wariancie pełnej, jak i przy pracy na część
mocy.
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Unia Europejska rozpoczyna konsultacje
dotyczące polityki spójności po 2020. Warto,
abyśmy wzięli w nich aktywny udział.
To bowiem pierwszy krok w ważnej walce o pieniądze dla Mazowsza na kolejną perspektywę.
Od 1 stycznia br. po kilkuletnich staraniach, Mazowsze choć pozostaje jednym województwem, na potrzeby unijnych statystyk traktowane jest jako dwa obszary – obszar metropolitalny Warszawy i pozostała
część regionu. – Dzięki temu podziałowi możemy liczyć na większe środki unijne w ramach nowej perspektywy oraz na ich przypisanie do działań, które są najbardziej potrzebne na Mazowszu – podkreśla
marszałek Adam Struzik.
Obecnie Mazowsze przygotowuje się do negocjacji z Komisją Europejską budżetu UE na lata 2021-2027.
To właśnie od nich zależeć będzie to, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze.
Polityka spójności to jedna z najważniejszych wspólnych polityk Unii Europejskiej. Dzięki niej nasz
region w przeciągu ostatnich kilku lat zmienił się nie do poznania. Środki, które otrzymujemy w ramach
polityki spójności przeznaczamy na modernizację naszych dróg, szkół, szpitali czy miast. Pomagają one
również rozwijać przedsiębiorczość i wspierają badania tak, aby nasz region był innowacyjnym liderem
nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.
– Od 2007 r. dzięki środkom unijnym udało się na Mazowszu zmodernizować i wybudować ponad 1,3 tys.
km dróg, kupić ponad 5,6 tys. sztuk różnego typu sprzętu medycznego do szpitali czy choćby zainwestować
ponad 1,7 mld zł w przejście na gospodarkę niskoemisyjną. W ciągu tych ostatnich 11 lat wypłaciliśmy już
mazowieckim przedsiębiorcom, gminom, miastom i powiatom łącznie 8,5 mld zł. Do 2020 r. mamy do
rozdysponowania jeszcze 4,2 mld zł. Dzięki temu możemy modernizować i poprawiać warunki życia
i pracy w naszym otoczeniu – podsumowuje dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy
Europejskich w UMWM Marcin Wajda.

Przygotowując propozycję regulacji na budżet po 2020 r., Komisja Europejska apeluje do wszystkich
mieszkańców UE o zabranie głosu w tej sprawie. Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy zarówno przedstawiciele urzędów, jak i osób fizycznych, przedsiębiorców, ośrodków naukowych, instytucji kultury,
szpitali, organizacji pozarządowych itp. Liczy się głos każdego z nas. Aby odpowiedzieć na apel wystarczy wypełnić zamieszczoną na stronie Komisji Europejskiej ankietę, która dostępna jest w języku
polskim. – Zachęcam więc wszystkich Państwa do wypełnienia ankiety. Musimy zdecydować o tym, na co
przeznaczone zostaną nasze pieniądze. Musimy zdecydować o przyszłości Mazowsza, Polski i Unii
Europejskiej. Nie pozwólmy żeby zdecydowali za nas inni. Sprawmy, aby głos Mazowsza był słyszalny
w Brukseli – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Ankiety można wypełniać do 8 marca 2018 r. pod adresem (z listy po prawej stronie dwukrotnie należy
wybrać język polski): https://goo.gl/G5Cf8c.
– Dla mojego pokolenia UE to nie tylko wsparcie finansowe, ale też wartości i idee. To poczucie jedności
i europejskiej wspólnoty. Po tylu latach wsparcia pięknym gestem otwierającym serca jest słowo
„dziękuję”. Wiele osób ma problem z jego wypowiedzeniem, a tak być nie powinno. Dlatego gorąco
zachęcam wszystkich tych, którzy widzą, jak bardzo nasz kraj zmienił się dzięki pomocy UE – podziękujmy
za to wsparcie – powiedział podczas konferencji Olgierd Łukaszewicz, prezes ZASP inicjator akcji My,
OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ.
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autor: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

MISTRZOWIE WŚRÓD POWIATÓW I GMIN ZA 2017 ROK.
POWIAT PRZASNYSKI Z TYTUŁEM SUPER POWIATU 2017!
Tytuł Super Powiatu 2017 otrzymały: Powiat Przasnyski, Powiat Elbląski, Powiat Piotrkowski, Powiat Słupski
i Powiat Poznański. Nasz powiat utrzymał I miejsce z ubiegłego roku, m.in. za wieloletnie liderowanie
rankingom ogólnopolskim. Patronat medialny nad Rankingiem sprawują Dziennik Warto Wiedzieć oraz
FAKTY Magazyn Gospodarczy.

Wyróżnienie związane jest z wynikami poszczególnych samorządów osiągniętymi w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów - prowadzonym przez ZPP. Przyznawane są w sytuacji, w której dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w Rankingu. To rodzaj uhonorowania "Mistrzów wśród Liderów".
Lider pozyskiwania środków unijnych i największy inwestor w kraju. W powiecie przasnyskim został wybudowany
nowy piękny szpital, a w budynku starego szpitala powstała znakomita szkoła medyczna. Powiat powołał też szkołę
muzyczną w Przasnyszu. Samorząd wybudował sale sportowe, basen, boiska, budynki oświatowe i inne obiekty użyteczności publicznej. Powiat wybudował lub przebudował 440 km dróg, zbudował dwie strefy gospodarcze w Przasnyszu
i w Chorzelach. Powiat Przasnyski od kilkunastu lat jest największym beneficjentem środków unijnych per capita
w Polsce i największym inwestorem wśród powiatów.
20 lat, ponad 450 mln zł na inwestycje. Pomimo ogromnego zakresu inwestycji i symbolicznych zaledwie dochodów
podatkowych Powiat Przasnyski, dzięki racjonalnej polityce władz, po prawie 20 latach istnienia, ma dodatni bilans
finansowy, dzięki czemu może skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne i zapewniając do nich wkłady własne realizować kolejne inwestycje na rzecz mieszkańców.
Ponad 136 mln zł na inwestycje w roku 2018. W tym roku starostwo powiatowe przeznaczy na inwestycje ponad 136
mln. zł. Większość powiatów nie zainwestowało tyle przez 19 lat. To prawie 70% wszystkich wydatków Starostwa.
Najwięcej funduszy (ok. 50 mln zł) pochłoną drogi i mosty. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne obejmą ponad
200 km dróg. Drugą co do wartości pozycją jest Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych, którego elementami są kryte
lodowisko w Przasnyszu, zalew w Chorzelach i w Przasnyszu z górkami zjazdowymi (inwestycje wieloletnie) dopełniające wcześniejszą inwestycję basenu w Chorzelach. Dużą pozycję stanowią też, powiązane ze środkami unijnymi, prace
remontowe i wyposażeniowe szpitala. Prawie 30 mln zł pochłoną też nowe budynki Centrum Aktywizacji Biznesu wraz
z parkingami w Przasnyszu, Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Sala Koncertowa wraz
z Kinem 3D w Przasnyszu. Jest też kilkanaście mniejszych zadań związanych z budową systemów alarmowania w całym
powiecie oraz systemów bezpieczeństwa w budynkach domu pomocy społecznej, starostwa, obiektów oświatowych,
doposażeniem policji, straży, inspekcji.
Stabilna sytuacja kadrowa kluczem do sukcesu. Wszystkie jednostki powiatowe, łącznie ze szpitalem, też nie mają
długów. Jest to sytuacja wyjątkowa w obecnej rzeczywistości powiatowej. Genezy tak dobrej pozycji powiatu upatruje
się w stabilnej sytuacji kadrowej, która pomimo demokratycznych zmian nie powoduje zwolnień politycznych.

Brak dyskryminacji politycznej i współpraca na rzecz mieszkańców. Pełniący od 1998 r. funkcję starosty powiatu
Zenon Szczepankowski (PSL), współpracował z radnymi z różnych opcji (AWS, SLD, Samoobrona, PiS, PO, PPP,
bezpartyjni). Pomimo zmian w koalicji rządzącej powiatem, nikt nie był dyskryminowany z powodów politycznych.
Każdy, kto chciał dobrze pracować na rzecz lokalnej społeczności był szanowany i odpowiednio motywowany. Dlatego
w naszym powiecie powstała najlepsza drużyna samorządowa w Polsce i ona jest motorem rozwoju na historyczną
skalę. Kierowanie tak ambitnym zespołem nie jest łatwe, ale tutaj dobrze się sprawdza faktyczny autorytet starosty
i jego znajomość merytorycznych zagadnień.
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autor: A. Tańska

Z okazji stulecia niepodległości Polski przygotowaliśmy dla
Państwa cykl artykułów poświęconych naszym lokalnym
bohaterom, którzy walczyli o wolność i godną przyszłość
naszej Ojczyzny. Ich czyny i poświęcenie były niezłomnym
świadectwem wielkiego patriotyzmu, miłości, oddania i woli
walki o suwerenność polskiego narodu. To właśnie nasi lokalni bohaterowie tworzyli historię naszego regionu, ale także
całego kraju. Dziś żyjemy w innych czasach, w innej rzeczywistości. Mamy jednak obowiązek z ogromnym oddaniem
dbać o tę wolność zdobytą krwią milionów Polaków.
Z wyrazami szacunku,
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
„Jak trudno ustalić imiona wszystkich tych którzy zginęli w walce z władzą
nieludzką [...] a przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność nie wolno
się pomylić nawet o jednego [...] jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci
musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu
opatrzyć na drogę”.
Zbigniew Herbert, Pan Cogito o potrzebie ścisłości

Wiktor Zacheusz Nowowiejski (1915-1946) pseudonim „Jeż”.
Urodzony 28 grudnia 1915 we wsi Zembrzus w gminie Janowo,
zmarł 6 grudnia 1946.
Żołnierz podziemia niepodległościowego.
Pomnik ku czci Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego znajduje się
w gminie Chorzele na terenie Gór Dębowych.
Pochodził z wielodzietnej rodziny drobnoszlacheckiej, która kultywowała tradycje patriotyczne. Uczył się
w gminnej szkole w Janowie, a w 1936 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Mławie. Następnie rozpoczął
służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Zambrowie. Podczas okupacji niemieckiej działał jako żołnierz
Armii Krajowej. Od 1943 roku dowodził jedną z drużyn oddziału partyzanckiego działającej na terenie powiatu
mławskiego. Oddział ten wsławił się wieloma akcjami przeciw Niemcom (m.in. na posterunek żandarmerii
w Muszakach).
W latach 1945—1946 kontynuował działalność niepodległościową w Ruchu Oporu Armii Krajowej, gdzie
pełnił funkcję komendanta Obwodu Przasnysz (kryptonim „Las”), który wchodził w skład Inspektoratu ROAK
„Mazowsze”. Oddziały, które były podległe Nowowiejskiemu wykonały liczne i efektowne akcje sprzeciwiając
się terrorowi NKWD i UB. Chodzi mianowicie między innymi o uwolnienie kilkunastu więźniów z aresztu
w Chorzelach, rozbijając przy tym posterunek MO. Rozbroiły także grupy operacyjne bezpieki w udanych
zasadzkach pod Chorzelami oraz pomiędzy Janowem i Starą Wsią. Wspólnie z innymi partyzantami bronił
represjonowanych ludzi, narażając przy tym swoje życie. Jego wielki patriotyzm i wola walki spowodowały,
że organizowano na niego wiele obław w jego rodzinnej wsi, a rodzina narażona była na prześladowania.
6 grudnia 1946 roku nastąpił moment kulminacyjny. Funkcjonariusze UB z Przasnysza wraz z plutonem
żołnierzy z 3. Pułku Ułanów Warszawskich zorganizowali obławę na Zembrzus. Kilkudziesięciu uzbrojonych
żołnierzy miało za zadanie schwytać jednego partyzanta, który swoimi czynami udowadniał swoje bohaterstwo
i męstwo. „Jeż” próbował się bronić, jednak liczne siły okupanta nie dawały mu żadnych szans na ucieczkę.
Ranny i osaczony Nowowiejski postanowił nie oddać się żywy w ręce wroga i strzałem w głowę odebrał sobie
życie. Ciało partyzanta przewieziono do UBP w Przasnyszu. Miejsce pochówku do dziś jest nieznane.
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Oddział sportowy w ZSP w Chorzelach

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór do oddziału sportowego w Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła spełnia warunki wskazane w rozporządzeniu MEN z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Posiadamy najlepszą na terenie powiatu przasnyskiego i północnego Mazowsza bazę treningową oraz wykwalifikowaną kadrę
trenerską, a także wymaganą zgodę organu prowadzącego. W roku szkolnym 2018/2019 jedna z klas licealnych
zostanie zorganizowana jako oddział sportowy z piłką ręczną jako dyscypliną wiodącą. Absolwentka lub absolwent gimnazjum chcący zdobyć wykształcenie średnie, a jednocześnie pragnący kontynuować pasje sportowe
powinien w kwestionariuszu przyjęcia do szkoły zaznaczyć stosowną pozycję i w miesiącu maju zgłosić się na
egzamin sprawnościowy oraz przejść badania lekarskie. Oddział sportowy zamiast 3 godzin wychowania fizycznego w tygodniu ma godzin 10, prowadzonych przez trenera. Uczniowie poza zajęciami biorą udział w
obozach sportowych oraz uczestniczą w rozgrywkach ligowych stosownie do swojej kategorii wiekowej.
Uczeń kończący klasę zdaje egzamin maturalny na warunkach ogólnych, uczy się na poziomie rozszerzonym
wybranych przez siebie przedmiotów, a jednocześnie zdobywa sprawność fizyczną umożliwiającą mu dostanie
się do wojska, policji lub straży pożarnej. Organizacja oddziału sportowego to kolejny etap rozwoju szkoły. Po
tegorocznych sukcesach sportowych oraz współpracy z licznymi klubami sportowymi (w tym nawet grającymi
w najwyższej klasie rozgrywkowej) przychodzi czas na ukazanie naszym uczniom sportu jako drogi na ułożenie sobie życia w przyszłości. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Dyrektor ZSP w Chorzelach
mgr Krzysztof Milewski

autor: I. Oleksik

„Z miłością nam do twarzy” - Gminne Walentynki 2018

Walentynki 2018 w naszej gminie przebiegły w podniosłej i romantycznej atmosferze. We wtorek 13 lutego na auli Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach zgromadziło się mnóstwo
„zakochanych”, którzy spędzili miły wieczór przy dobrej muzyce i poezji recytowanej.
Wspaniałą część artystyczną wyreżyserowała Bożena Wdowińska. Przed gośćmi wystąpiła utalentowana młodzież z naszej gminy: Monika Komorowska, Ania Kubiak, Maria Małkowska, Zuzanna Paras, Damian Budny oraz Jakub Danelski. Swoim występem wprowadzili oni uczestników spotkania w cudowny nastrój i przenieśli chociaż na chwilę w świat
ciepłych uczuć związanych z miłością i romantyzmem. Nasi
goście przy pięknie nakrytych stołach, w blasku świec mogli
poczuć się jak w prawdziwej kawiarence i skosztować przepysznych smakołyków oraz napić się dobrej kawy. To były niezapomniane Walentynki, które z pewnością pozostaną w pamięci
wszystkich gości przez długi czas.
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Amatorskie Mistrzostwa Gminy Chorzele w Pływaniu Indywidualnym
W czwartek 8 lutego 2018 r. w Mazowieckim Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach odbyły się
pierwsze Amatorskie Gminne Mistrzostwa w Pływaniu Indywidualnym. Honorowy patronat nad
zawodami objęła Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska. Zawody miały na celu
upowszechnianie aktywnego wypoczynku, propagowanie pływania, jako sportu na każdą pogodę oraz
promowanie zachowań zdrowotnych, poprzez sport i zabawę.

O dużym zainteresowaniu tą dyscypliną sportu świadczy liczna grupa uczestników(84 osoby), w tym również
amatorzy z sąsiednich gmin oraz kibicujących swoim dzieciom rodziców. Organizatorami zawodów byli:
Kierownik Hali Sportowej Andrzej Danelski, Koordynator Sporu Gminnego Iwona Rogowska oraz Kierownik
Basenu Kamil Olichwier.
Zawodnicy rywalizowali w stylu dowolnym, w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta
i chłopców. Pamiątkowe medale i dyplomy ufundowała i osobiście wręczyła Beata Szczepankowska Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele.
SZKOŁY PODSTAWOWE
klasy I-IV - 25m
I miejsce -Sędziński Adrian, Jankowo - 22,47
II miejsce - Pękała Szymon - Jednorożec- 24,46
III miejsce - Lidzki Jakub - Przasnysz - 29,14
klasy V-VI- dziewczęta -50m
I miejsce -Oleksik Natalia - SP 1 Chorzele - 55,12
II miejsce - Walaszczyk Anna - SP 1 Chorzele - 56,42
III miejsce - Bogdańska Olga- SP 1 Chorzele - 58,26
klasy V-VI- chłopcy - 50m
I miejsce - Częścik Igor - SP 1 Chorzele - 56,48
II miejsce - Sajdych Artur- SP 1 Chorzele - 1,01
III miejsce - Komorowski Rafał - SP 1 Chorzele - 1,03

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA
Klasy VII i gimnazja - dziewczęta - 50m
I miejsce -Pelak Natalia - SP 2 Chorzele - 45,01
II miejsce - Walędziak Klaudia - Jednorożec -49,26
III miejsce - Michalak Wiktoria - Zaręby - 53,97
Klasy VII i gimnazja - chłopcy - 50m
I miejsce - Jaguszewski Damian- SP 2 Chorzele - 37,27
II miejsce - Kopczyński Wiktor - SP 2 Chorzele -38,34
III miejsce - Moszczyński Sebastian - SP 2 Chorzele - 39,84

SZKOŁA ŚREDNIA I DOROŚLI
Kobiety - 50m
I miejsce - Szyjka Adrianna- Chorzele
II miejsce - Wojciechowska Oliwia- Chorzele
III miejsce - Radomska Aleksandra - Chorzele
Mężczyźni -100m
I miejsce - Szyszka Łukasz- Chorzele- 1,14,17
II miejsce - Gulatowicz Roman - Chorzele - 1,28,83
III miejsce -Pogorzelski Mariusz - Chorzele - 1,37,91

Zapraszamy na kolejne zawody w pływaniu "Rodzinne sztafety pływackie" o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele,
które odbędą się w maju.
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I Gminny Turniej Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
autor: MGBP w Chorzelach

W dobie rozrywek, jakie oferuje komputer i Internet, gry planszowe zaczynają powoli wracać do łask. Planszówki poprawiają refleks i koncentrację, oddziałują na wyobraźnię i wzmacniają pamięć, a przede wszystkim
gwarantują wspaniałą i emocjonującą zabawę. Ta forma rozrywki jest idealna dla grupy znajomych, paczki
przyjaciół czy w rodzinnym gronie, ale również dla uczniów szkół.
W zorganizowanym przez naszą bibliotekę I Gminnym Turnieju Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele startujący zawodnicy zmierzyli się z różnymi grami. W trakcie eliminacji, które odbyły się w
MGBP Filii Bibliotecznej w Zarębach, w Krukowie i w Duczyminie oraz w Filii dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach uczestnicy grali w gry planszowe o zróżnicowanej tematyce. Do finału, który odbył się 23 stycznia w
czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach eliminacje wyłoniły czterech graczy, a mianowicie: Maję Pszczółkowską, Sandrę Wilga, Julię Woźniak i Amelię Pietrzak. Finał został zorganizowany w postaci trzech rund, gdzie podczas każdej z nich eliminowany był zawodnik o najmniejszej liczbie punktów. Rozgrywki były bardzo zażarte, uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem i świetnie się przy tym bawili.
Ostateczna klasyfikacja finału przedstawia się następująco:
ZWYCIĘZCA (I MIEJSCE) Sandra Wilga (MGBP Filia Biblioteczna w Krukowie),
II MIEJSCE Maja Pszczółkowska (MGBP Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach)
III MIEJSCE Amelia Pietrzak (MGBP Filia Biblioteczna w Duczyminie)
IV MIEJSCE Julia Woźniak (MGBP Filia Biblioteczna w Zarębach)
Swoją obecnością podczas rozgrywek zaszczyciła nas Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, która osobiście razem z Jolantą Drejka Dyrektorem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach
wręczyły wszystkim finalistom dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza finalistkom
serdecznie gratulujemy.
autor: I. Oleksik

I Gminny Konkurs Taneczny „Magia Tańca”

W piątek, 2 lutego odbyła się pierwsza edycja konkursu tanecznego „Magia Tańca”. Do udziału w konkursie
zgłosiło się sześć drużyn, które walczyły o puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Chorzelach w trzech kategoriach. W kategorii pierwszej (klasy I-III) wygrał zespół „Śnieżynki”, drugie miejsce zajął zespół „RED
STARS”, a trzecie „Żuczki”. W kategorii drugiej (klasy IV-VI) pierwsze miejsce zajął zespół „Super Grupa”, a
drugie zespół „Przyjaciółki”. W kategorii trzeciej (młodzież i dorośli) wygrał zespół „ Matka i córka”. Komisja
konkursowa przy wyborze laureatów brała pod uwagę: technikę wykonania, dobór repertuaru, opracowanie
choreograficzne, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, harmonię ruchu, ogólny wyraz artystyczny oraz
stopień trudności. Wybór nie był prosty, gdyż wszystkie zespoły spisały się na medal i wprowadziły nas „w
magiczny świat tańca”. Burmistrz Beata Szczepankowska doceniła wszystkich uczestników konkursu gratulując im i wręczając pamiątkowe dyplomy i medale.

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

15

autor: I. Oleksik

Dzień Babci i Dziadka w Żłobku Miejskim i Klubie Dziecięcym w Chorzelach
autor: Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi

Jest taki dzień bardzo ciepły choć styczniowy, w których świętujemy Dzień Babci i Dziadka. Tłumnie przybyli
do nas zaproszeni goście, czyli ukochane Babcie i Dziadkowie naszych podopiecznych. Są oni wielkim skarbem
dla wnuków, czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce odbyła się
uroczysta akademia. Dyrektor Elżbieta Kobus wspólnie z opiekunkami witała ciepłymi słowami szanownych
gości, składając im serdeczne życzenia. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących
wiersze, piosenki i tańce. Dzieci z dużym zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Wszędzie słychać było gromkie brawa, które bardzo motywowały
dzieci do występu . Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi
upominkami, zdjęciami oraz bukiecikami kwiatów. Goście ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i dziękowali za występy gorącymi brawami i całusami. Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek,
wspólna zabawa i tańce w trakcie których odbyły się konkursy dla babć i dziadków. W nagrodę za udział w konkursach uczestnicy otrzymali dyplomy SUPER Babci i SUPER Dziadka. Atmosfera była uroczysta, podniosła i

Dzień Babci i Dziadka w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi
autor: PSP w Pościeniu Wsi

Babcia i dziadek to nasze są skarby,
malują uśmiech bez pędzla i farby…”
– tymi słowami Dyrektor Grażyna
Tymińska powitała 11 stycznia wspaniałych gości – Babcie i Dziadków
uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dla przybyłych gości czekały
piękne wiersze i piosenki w wykonaniu przedszkolaków i uczniów z klasy
I i III, a także niespodzianka – jasełka
w wykonaniu uczniów starszych. Wśród przybyłych babć i dziadków niejednokrotnie widoczne były łzy szczęścia. Byli zachwyceni występami swoich wnucząt i brawami, raz po raz, nagradzali za bardzo efektowny występ. Przybyli goście ze wzruszeniem wysłuchali także śpiewanego „100 lat”, po czym uczniowie wręczyli swoim babciom i dziadkom laurki i upominki w większości przygotowane samodzielnie. Uczniowie mieli okazję
podziękować babciom i dziadkom za ich miłość i troskę, a babcie i dziadkowie po raz kolejny przekonali się,
jak ważną rolę odgrywają w życiu swoich wnuków. Dopełnieniem wytwornej całości były wyrazy podziękowania z ust Dyrektor Grażyny Tymińskiej dla występujących artystów, Rady Pedagogicznej i przybyłych gości –
Babć i Dziadków – bohaterów przepięknej uroczystości. Dzień w szkole był wyjątkowo radosny. Uroczystość
zaowocowała ponowną chęcią spotkania się razem w następnym roku. Wszystkie buzie były rozpromienione i
radosne. Dziadkowie z dumą opuszczali mury szkolne.
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Studniówka 2018 uczniów klas IIIA i IIIB Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach
autor: J. Różańska-Tańska

13.01.2018r. nadszedł długo oczekiwany przez tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół Powiatowych w
Chorzelach wieczór balu studniówkowego. Tego zimowego dnia w Sali Bankietowej „Cztery pory roku” w
Zarębach o godz. 18.00 zebrali się szanowni goście – Starosta Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, Dyrektor ZSP Krzysztof Milewski, Wicedyrektor ZSP Marlena Chmielewska-Burczyńska, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Jolanta Przybyłek, nauczyciele oraz gospodarze tej zabawy - urocze młode damy, eleganccy młodzi panowie oraz wzruszeni rodzice.
Maturzyści ze swej strony podziękowali Dyrekcji za wsparcie i pomoc, za stwarzanie doskonałych warunków
do rozwoju i zdobywania wiedzy; wychowawczynie usłyszały słowa wdzięczności za opiekę i kreowanie rodzinnej atmosfery w szkole; nauczyciele zaś za trud, jaki wkładają w ich edukację i przygotowanie do egzaminu dojrzałości. Szczególne podziękowania usłyszeli rodzice za to, że wspierają swoje dzieci przez całe życie i
za zaangażowanie w przygotowanie balu. Uczniowie klas maturalnych nie zapomnieli o Ewie Nowotczyńskiej, która włożyła sporo pracy, aby mogli jak najwspanialej zaprezentować swe umiejętności w pięknym i
staropolskim tańcu polonezie.
Po uroczystym otwarciu balu studniówkowego przez Dyrektora Krzysztofa Milewskiego pozostało tylko bawić się do białego rana. A wszystkie okoliczności ku temu sprzyjały – przede wszystkim kapitalny duet DJ
Makers, który serwował skoczny mix przebojów. Żywioł, dobra muzyka i szampańskie nastroje tak można
krótko podsumować bal studniówkowy klas IIIA i IIIB Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach. Oby wyniki z egzaminu maturalnego były tak dobre, jak doskonała była studniówka 2018.

autor: A. Tańska

Karnawał z Królową Boną

Najmłodsi Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele wraz z rodzicami oraz burmistrz Beatą Szczepankowską rozpoczęli karnawał po królewsku!
W sobotę, 13 stycznia odbył się bal karnawałowy z królową Boną dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Chorzele. Impreza została
zorganizowana z inicjatywy burmistrz Beaty
Szczepankowskiej i przyciągnęła wielu mieszkańców — tych małych i tych dużych. Na balu
przewidzianych było mnóstwo atrakcji! Gry i
zabawy ruchowo — taneczne zapewniła grupa
animatorów Live Events. Radości nie było końca.
Wszyscy obecni mogli także skorzystać z fotobudki, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dla uczestników balu zapewniony był także słodki poczęstunek oraz napoje. Na zakończenie dzieci
otrzymały dyplomy najsympatyczniejszego uczestnika bądź uczestniczki balu. Rodzicom natomiast wręczono
kalendarze gminne, gdzie wypisane są kolejne imprezy, na które już teraz serdecznie zapraszamy!
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autor: Gminny Koordynator Sportu — I. Rogowska

Mistrzostwa Gminy w Indywidualnym Tenisie Stołowym
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
Już po raz dziesiąty ferie zimowe organizowane przez nasze władze gminne rozpoczęły się Turniejem Indywidualnego Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Honorowy patronat nad zawodami objęła Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele-Beata Szczepankowska. Co roku wszyscy uczestnicy walczą o pamiątkowe statuetki, puchary i dyplomy w czterech kategoriach wiekowych dla dziewcząt i chłopców: rocznik 2007 i
młodsi, rocznik 2005 – 2006, klasy gimnazjalne, szkoła powiatowa i dorośli. Tradycyjnie już , zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali tytuł Mistrza Gminy Chorzele. Uczestnicy najmłodszych kategorii wiekowych (klasy IV-VI), oprócz zaszczytnego tytułu mistrza, uzyskali również awans do zawodów etapu powiatowego. Awans do szczebla powiatowego i reprezentowanie naszej gminy otrzymują uczniowie zajmujący od I-IV
miejsca.
Po uroczystym otwarciu opiekunowie uczniów ze szkół podstawowych: Chorzele 1, Chorzele 2, Duczymin,
Poścień, Zaręby i Krzynowłoga Wielka, rozlosowali poszczególnych zawodników w grupach i w kategoriach.
Jako pierwsze wystartowały reprezentacje szkół podstawowych z klas IV-VI (60 osób), następnie do gry przystąpiły klasy VII i klasy gimnazjalne (55 osób) oraz szkoła powiatowa i dorośli (25 osób). W sumie w turnieju
wzięła udział rekordowa ilość uczestników -140 osób.
W kategorii klas IV-VI tytuł Mistrza Gminy wśród
dziewcząt i chłopców obroniła SP z Pościenia, II miejsce wśród dziewcząt ex aequo zdobyła SP Chorzele1
i SP Zaręby, III miejsce SP Duczymin. Wśród chłopców II miejsce zajęła SP Zaręby, III miejsce SP Chorzele
1. Na poziomie klas gimnazjalnych w klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęły dziewczęta z SP Zaręby, II miejsce z SP Chorzele 2, wśród chłopców I miejsce uzyskała
SP Chorzele 2, II miejsce z SP Zaręby. Wszyscy zawodnicy indywidualnie za I, II, III miejsce otrzymali pamiątkowe statuetki, a do VI miejsca dyplomy.
DZIEWCZĘTA - 2006-2005
I m - Kucińska Julia – Poścień
II m - Tabaka Kinga –Poścień
II m - Kaczyńska Katarzyna- Poścień
IV m - Niksińska Zuzanna - Poścień
V m - Zyśk Oliwia - Zaręby
VI m - Małkowska Kinga - Chorzele 1

CHŁOPCY - 2006-2005
I m - Piórkowski Szymon - Zaręby
II m - Mędrzycki Kacper - Chorzele 1
III m - Funk Szymon - Poścień
IV m - Mucha Jakub – Poścień
V m - Sędrowski Kamil – Zaręby
VI m - Antosiak Jakub - Chorzele 1

DZIEWCZĘTA - 2007
I m - Olber Zuzanna - Poścień
A
II m - Szustecka Julia - Chorzele 1 A
III m - Orłowska Dominka - Zaręby A
IV m - Pietrzak Amelia - Duczymin A
V m - Krolicka Aleksandra - Poścień
VI m - Gut Kornelia - Zaręby

CHŁOPCY - 2007
I m - Sędrowski Krystian - Poścień A
II m - Pogorzelski Igor - Chorzele 2 A
III m - Niksiński Jakub - Poścień
A
IV m - Piórkowski Adrian -Duczymin A
V m - Sęndrowski Igor - Poścień
VI m - Orzoł Kacper - Zaręby

KOBIETY
I m -Pogorzelska Joanna
II m - Piotrak Milena
III m - Piotrak Gabriela
IV m - Rykowska Agnieszka

DZIEWCZĘTA - klasy gimnazjalne
I m - Tabaka Izabela -Zaręby
II m - Piotrak Anna -Zaręby
III m - Kucińska Natalia -Zaręby
IV m-Grabowska Dominika-Chorzele 2
V m - Mucha Aneta - Zaręby
VI m - Zapadka Katarzyna -Zaręby

CHŁOPCY- klasy gimnazjalne
I m - Paszkowski Mateusz- Chorzele 2
II m - Danelski Jakub - Chorzele 2
IIIm - Pszczółkowski Dawid - Zaręby
IV m - Sęndrowski Jakub - Chorzele 2
V m - Danielski Bartosz - Zaręby
VI m - Dygnos Miłosz - Chorzele 1

MĘŻCZYŹNI
I m - Walaszczyk Wojciech
II m - Lipiński Mateusz
III m - Rykowski Daniel
IV m - Gąska Wojciech
V m - Rykowski Michał
VI m - Lubowiecki Zbigniew
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autor: ZSP w Chorzelach

Oferta edukacyjna
Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach
na rok szkolny 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące (3 lata)
Planowane jest utworzenie dwóch klas Liceum Ogólnokształcącego. W pierwszym roku nauki
młodzież realizować będzie wszystkie przedmioty podstawowe, a pozostałe dwa lata przeznaczone zostaną na naukę wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, która odbywać się
będzie w grupach zainteresowań.
Uczeń może wybrać trzy przedmioty rozszerzone z listy: j. polski, j. rosyjski, j. angielski,
matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie. Jedną z
klas licealnych spróbujemy zorganizować jako klasę sportową.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
(4 lata) - numer zawodu - 343404
Technik żywienia i usług gastronomicznych (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka
zawodowa w ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą)

Technikum Obsługi Turystycznej (4 lata)
numer zawodu - 422103
Technik obsługi turystycznej (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej, praktyka zawodowa w
ośrodkach wypoczynkowych na terenie całego kraju i za granicą)

Branżowa Szkoła I Stopnia (3 lata)
•

kucharz (zajęcia praktyczne w pracowni szkolnej lub u pracodawcy) – numer zawodu 512001
•

•

mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej (we współpracy z Ikea Industry
w Wielbarku) – numer zawodu - 817212
rolnik (zajęcia praktyczne w prywatnych gospodarstwach rolnych) – numer zawodu 613003
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Karnawał z Królową Boną (galeria)

