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Mamy transport zbiorowy !!!
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zachęca wszystkich mieszkańców do korzystania z publicznego transportu
zbiorowego, który został już uruchomiony. Sieć komunikacyjna składa się z 20 linii, kursujących od poniedziałku do piątku. Na specjalne życzenie mieszkańców zostały również utworzone dwie linie, które będą funkcjonowały dodatkowo w każdy czwartek. Rozkłady jazdy i szczegółowe informacje będą podane na oficjalnej
stronie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Modernizacja remizy strażackiej w Rembielinie
W dniu 2.03.2018 r. wykonawca realizujący roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku remizy
strażackiej w miejscowości Rembielin zgłosił wykonanie zleconych robót. Koszt zrealizowanych robót budowlanych wyniósł 74 871,45 złotych brutto. Wkrótce zostanie przeprowadzony odbiór zadania. W przyszłości
planuje się dalsze roboty budowlane m.in.: montaż instalacji odgromowej oraz remonty pomieszczeń wewnątrz, wykonanie ocieplenia i elewacji budynku.

Odwodnienie ul. Stanisława Komosińskiego
Podczas obfitych opadów ulica Komosińskiego jak i sąsiadujące z nią ulice są notorycznie zalewane. Utrudnia
to komunikację, co w konsekwencji zazwyczaj prowadzi do interwencji właściwych służb w celu wypompowania zalegających wód opadowych. Władze samorządowe wychodząc naprzeciw problemowi w marcu 2017 zleciły dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą odwodnienia ulicy Komosińskiego, o czym informowaliśmy już na łamach naszego czasopisma. W lutym br. zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu na budowę odwodnienia. Najkorzystniejszą ofertą, a tym samym i wykonawcą została firma ASG INWESTYGE
S.C. A. Romejko, G. Dzięgielewski ul. Głowackiego 13,07-410 Ostrołęka. Termin wykonania robót przewidziany jest na 15 czerwca 2018 r. Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców.
Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka Ostrowska
9 marca nastąpiło otwarcie ofert na zadnie „Budowa przyłącza wodociągowego do miejscowości Dąbrówka
Ostrowska. Na w/w zadanie zostały złożone dwie oferty. Obecnie komisja przetargowa weryfikuje oferty, a o
wyłonionym wykonawcy poinformujemy w następnym numerze naszego miesięcznika.
Oświetlenie uliczne
Zakończyły się już prace montażowe oświetlenia ulicznego w Chorzelach (ul. Grunwaldzka), Nowej Wsi Zarębskiej, Zarębach Ostrówek, Krukowie (Góry), Pościeniu Wsi (kolonia) i Czaplicach Furmanach. Obecnie
trwają prace związane z odbiorem w/w inwestycji. Kolejnymi projektami w trakcie realizacji jest modernizacja
oświetlenia ulicy Szkolnej w Chorzelach. Projekt na to zadanie jest już wykonany i przekazany do realizacji.
Przewidzianym terminem na realizację tego zadania jest 18 kwiecień br. Są także przygotowane już projekty na
modernizację oświetlenia ulicy Akacjowej i Ignatowskiego w Chorzelach oraz w Krzynowłodze Wielkiej
(kolonia). Do czerwca zaplanowane są również kolejne projekty do realizacji: Mącice, Ścięciel, Krzynowłoga
Wielka (kierunek Bogdany Wielkie), Annowo, Chorzele (ul. A. Mickiewicza), Grąd Rycicki.
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LINIA KOLEJOWA NR 35 OSTROŁĘKA – CHORZELE – WIELBARK BĘDZIE PRZYWRÓCONA
DO EKSPLOATACJI !
autor: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
W lutym tego roku planowane jest podpisanie umowy na roboty budowlane, a w grudniu 2020 roku zakończenie robót dotyczących modernizacji i przywrócenia do eksploatacji linii kolejowej nr 35 Ostrołęka
– Chorzele – Wielbark.
Dla potrzeb stref gospodarczych odcinek Szczytno-Chorzele jest już wyremontowany. Odcinek ChorzeleOstrołęka będzie remontowany, bo marszałek Adam Struzik zabezpieczył na wniosek starosty przasnyskiego
Zenona Szczepankowskiego pieniądze na ten remont z mazowieckiego RPO. Marszałek Warmii i Mazur nie
przywidział pieniędzy na koleje, ale zrobiły to władze powiatu w poprzedniej perspektywie finansowej. Na linii Wielbark- Chorzele będzie można jeździć 80 km/h, od Chorzel do Ostrołęki 120 km/h. Remont odcinka
północnego przeprowadziło PKP PLK Siedlce w 2015 r. za pieniądze powiatu przasnyskiego, ale w standardzie mniejszej prędkości.

Gmina Chorzele otrzymała kolejne dofinansowanie
Gmina Chorzele wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3: ,,Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych'' programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek nie będących podręcznikami.
W dniu 1 marca 2018 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie ogłoszono wyniki
naboru wniosków. Gminie Chorzele udzielono maksymalnego wsparcia finansowego w wysokości
50 480,00 zł.
W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na 2018 r. wsparcie finansowe zostało przyznane szkołom :

Przyznana kwoWkład własny Koszt całkowity
ta wsparcia fiGminy Chorzele
zadania
nansowego

Lp

Nazwa Szkoły

1

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

2

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr
2 Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

3

Publiczna Szkoła Podstawowa
im . Bolesława Chrobrego w Zarębach

12 000,00 zł

3 000,00 zł

15 000,00 zł

4

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Pościeniu Wsi

2 480,00 zł

620,00 zł

3 100,00 zł

5

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Krzynowłodze Wielkiej

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

6

Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Ojca Honoriusza Kowalczyka w
Duczyminie

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

7

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Krukowie

4 000,00 zł

1 000,00 zł

5 000,00 zł

8

RAZEM

50 480,00 zł

12 620,00 zł

63 100,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi 63 100,00 zł z czego 12 620,00 zł stanowi wkład własny Gminy Chorzele.
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Zła jakość powietrza w naszym kraju jest kwestią bardzo niepokojącą. Jest to dla nas wszystkich
sprawa niezwykle istotna. Dlatego też, trwa zacięta walka ze smogiem. Walczą wszyscy – zarówno samorządy jak i sami obywatele. Gmina Chorzele już od kilku lat podejmuje stosowne kroki
w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Świadczy o tym fakt, że do 2017 roku
wspólnie z mieszkańcami ograniczyliśmy emisję CO2 o około 16%, a do 2020 roku przewidywane
ograniczenie emisji wyniesie co najmniej 20%, a maksymalnie 34%!. Efektywne działania naszej
lokalnej władzy oraz mieszkańców gminy na rzecz poprawy jakości powietrza zostały dostrzeżone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Z tego też powodu Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska została zaproszona na I Kongres Czystego Powietrza w Warszawie. Patronat honorowy nad zjazdem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Kongres został zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Zespołem Doradców Gospodarczych TOR. Odbył się on 14 marca w Warszawie i zgromadził ponad 200 samorządowców oraz naukowców z całego Mazowsza. Beata Szczepankowska została zaproszona do dyskusji
panelowej na temat lokalnych strategii walki ze smogiem i przedstawiła efekty działań podejmowanych
przez gminę na rzecz poprawy jakości powietrza. Czynności, które zostały podjęte w naszej gminie
wzbudziły uznanie w oczach innych uczestników dyskusji. Zainteresowanie wzbudził opracowany
przez władze „Plan Działań Na Rzecz Zrównoważonej Energii”, który został przyjęty do realizacji
uchwałą Rady Miejskiej - Opracowanie tego planu było ściśle związane z oceną stanu istniejącego: zaopatrzenie w ciepło, w paliwa gazowe, w energię elektryczną, oraz koszty z nimi związane. Jak również
z inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych na naszym terenie. Umożliwiło nam to określenie wymaganego poziomu redukcji emisji CO2. Na tej podstawie opracowaliśmy kilka sposobów ograniczenia
poziomu emisji CO2. Są one sukcesywnie realizowane i przynoszą określone efekty – mówiła Beata
Szczepankowska.
Kongres poruszał także tematy związane z wpływem transportu na jakość powietrza, uchwałą antysmogową – co oznacza dla poprawy jakości powietrza na Mazowszu? czy finansowaniem realizacji zadań
związanych z ochroną powietrza. Beata Szczepankowska oprócz udziału w debacie uczestniczyła również w konferencji prasowej poprzedzającą kongres. W briefingu wystąpili także: marszałek Adam
Struzik, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski, prezydent miasta Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz dyrektor departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marcin Podgórski. Wszyscy zebrani podkreślali jak ważna jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza w naszym kraju.
– Na Mazowszu od listopada zeszłego roku obowiązuje uchwała antysmogowa, która ma wyeliminować przestarzałe piece i najgorszy opał. Kierujemy też do samorządów środki finansowe np. na termomodernizacje budynków. Lokalne samorządy pomagają mieszkańcom w wymianie pieców, inwestują
w odnawialne źródła energii czy gazyfikację. Warto skorzystać z rozwiązań, które już wypracowały i
które się sprawdziły – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
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Nasza gmina podjęła już odpowiednie kroki zmierzające w tym kierunku - Gmina Chorzele podejmuje
wiele działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Została przeprowadzona termomodernizacja budynków mieszkalnych i samorządowych w liczbie 1141. Dokonano modernizacji instalacji oświetleniowej.
Około 54% mieszkańców naszej gminy wymieniło źródło światła domowego na LEDowe. W pełni dokonaliśmy modernizacji oświetlenia ulicznego. Wymieniliśmy około 1130 istniejących opraw oświetleniowych, punkty sterowania, konstrukcje mocujące oprawy, osprzęt elektryczny opraw. Dodatkowo
zainstalowaliśmy 170 nowych opraw oświetleniowych. Mimo to ograniczyliśmy koszty oświetlenia
ulicznego o ponad 140 tys. zł. – podkreślała Beata Szczepankowska.
W gminie Chorzele zostało również zainstalowanych 180 szt. kolektorów słonecznych w budynkach
użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. - Wydaliśmy także decyzję o warunkach zabudowy dla 11 farm fotowoltaicznych w różnych częściach gminy o łącznej mocy 29,2 MW na 31,3 ha,
dodatkowo w trakcie postępowania administracyjnego są kolejne 4 farmy fotowoltaiczne o mocy 4
MW na powierzchni 9,2 ha. Jeżeli inwestycje te zostaną już zrealizowane to na terenie gminy powstaną
farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 33,2 MW na powierzchni 40,5 ha. Do gminy został również doprowadzony gaz ziemny – mówiła burmistrz.
To jednak nie koniec działań, jakie podjęły nasze lokalne władze w walce o czyste powietrze i zdrowie
całej społeczności zamieszkującą naszą gminę. - Obecnie mieszkańcy składają wnioski o wydanie warunków przyłączeniowych gazu do gospodarstw domowych oraz zakładów pracy. Gmina jest także gotowa do złożenia wniosku dotyczącego wymiany kotłów centralnego ogrzewania. Ponadto w tym roku
uruchomiliśmy zbiorowy transport drogowy, który ograniczy poruszanie się mieszkańców pojazdami
prywatnymi – poinformowała Beata Szczepankowska.

Gmina Chorzele stale się rozwija, powstaje wiele inwestycji, które są siłą napędową dla naszej gminy.
Należą do nich m.in.: pozyskanie inwestora dla chorzelskiej strefy gospodarczej, przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, przywrócenie do eksploatacji linii kolejowej czy budowa świetlicy w Zdziwóju Starym. Mimo tak licznie planowanych przedsięwzięć, burmistrz Beata Szczepankowska za jedną z priorytetowych spraw uważa dbałość o środowisko i jakość powietrza. Dlatego też,
wszystkie inwestycje są dokładnie analizowane i realizowane w taki sposób, aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko. Dbałość o poprawę jakości powietrza to przede wszystkim dbałość o zdrowie i lepsze samopoczucie wszystkich mieszkańców - To trudne i długotrwałe wyzwanie, jednak
wspólnie ze wszystkimi mieszkańcami gminy, jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel – podkreśla
burmistrz Beata Szczepankowska. Warto więc zastanowić się, co każdy z nas może zrobić, żeby rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza w swoim najbliższym otoczeniu.

Dzięki zorganizowaniu I Kongresu Czystego Powietrza wszyscy zainteresowani problemem smogu
mogli podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniem w walce o ograniczenie emisji dwutlenku węgla
do atmosfery. Wprowadzone przez gminę Chorzele działania w tym zakresie spotkały się z wyraźną
aprobatą uczestników kongresu. Stanowi to więc dalszą motywację do realizowania skutecznych sposobów ograniczenia emisji CO2 w trosce o dobro i zdrowie wszystkich mieszkańców.
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Strefa gospodarcza to wielka szansa
Strefa gospodarcza stworzyła historyczną szansę dla rozwoju naszej gminy. Jest to
jednak tylko szansa, a nie oczywistość. Aby strefa dobrze zafunkcjonowała musimy
wypracować szereg dokumentów planistycznych ukierunkowanych w szczególności
na ochronę środowiska. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że każdy przemysł oprócz
miejsc pracy, bogactwa i rozwoju niesie też zagrożenia środowiskowe. Znane obecnie technologie chroniące środowisko są bardzo skuteczne i mogą wychwycić niemal 100% zanieczyszczeń, ale ich wadą są koszty budowy instalacji i późniejsze
koszty jej prawidłowej eksploatacji. Czasami przedsiębiorcy próbują zmniejszyć te
koszty, ale ze szkodą dla środowiska. Naszą rolą jest temu zapobiec, sformułować
jasno swoje wymogi i konsekwentnie, z całą stanowczością je egzekwować.
Rola Rady Miejskiej w planowaniu inwestycji
Rada Miejska w Chorzelach pełni niezwykle ważną i odpowiedzialną rolę w kształtowaniu przyszłości naszej gminy. Dlatego też radni podjęli decyzję o uchwaleniu bardzo restrykcyjnego studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Chorzele. Jego zapisy warunkują możliwość lokalizacji tylko takich zakładów, które nie zaszkodzą
środowisku. Szczególnej ochronie podlega powietrze i woda. Taka postawa i troska o dobro ze strony radnych zasługuje na szacunek i uznanie wszystkich mieszkańców.
Jak Rada Miejska troszczy się o proekologię naszej gminy
Na sesji Rady Miejskiej inwestor zapowiedział, że zwróci grunty powiatowi i nie będzie w Chorzelach budował fabryk. Jednak Rada Miejska nie uległa tym groźbom i uchwaliła zakaz spalania na strefie gospodarczej wszelkich
tworzyw sztucznych, materiałów z domieszką klejów, lakierów, materiałów ropopochodnych, mebli i innych materiałów szkodliwych. Wszelkie place i zbiorniki muszą mieć szczelną izolację z koniecznością kierowania ścieków
do oczyszczalni. Woda technologiczna powinna być wykorzystywana tylko z zalewu, natomiast wody pitne należy
maksymalnie oszczędzać. Warto także dodać, że na terenie gminy Chorzele nie będzie możliwości aby lokalizować
uciążliwe hodowle (norki, lisy, wielkie farmy drobiu itp.) Nie można też będzie przetwarzać odpadów zwierzęcych
na biogaz.
Przedsiębiorcy zgodzili się na oczekiwania gminy
Przedsiębiorcy, początkowo zbulwersowani, obecnie podchodzą konstruktywnie do tych zapisów dostosowując się
do naszych wytycznych. Największy inwestor chce zakupić dodatkowe grunty od starostwa powiatowego i wcale
nie zamierza rezygnować z budowy fabryk. Ale projekty tych fabryk zawierają już instalacje zgodne z dyrektywą
BAT Unii Europejskiej.
Czas wielkich inwestycji
Największym wyzwaniem inwestycyjnym w 2018 roku na pewno będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z
kanalizacją pobliskich wsi. Wyzwaniem też będą decyzje środowiskowe i lokalizacyjne dla nowych zakładów przemysłowych w strefie gospodarczej. Inne inwestycje, takie jak drogi, chodniki place zabaw, remizy też będą trudne,
ale damy sobie radę.
Chorzele ukierunkowane na rozbudowę
Jedno osiedle bloków wielorodzinnych już się buduje. Deweloperzy poszukują następnych gruntów. Nie trudno
przewidzieć, że wraz z powstawaniem zakładów pracy wzrośnie, i to bardzo, zapotrzebowanie na mieszkania i hotele. W sferze naszych priorytetów jest także dbanie o zapewnienie opieki nad dziećmi poprzez planowaną w przyszłości rozbudowę żłobka miejskiego czy przedszkola.
Znaczenie linii kolejowej dla strefy gospodarczej
Linia kolejowa będzie przede wszystkim obsługiwać strefę gospodarczą i dla tej strefy jest reaktywowana. Mieszkańcy Chorzel zapewne nie będą jej tak bardzo potrzebować, bo większość porusza się samochodami. Jednak reaktywacja linii nr 35 uaktywni gospodarczo wiele miejscowości po drodze. Trasa linii nie stwarza uciążliwości dla naszych mieszkańców, ale zwiększy atrakcyjność inwestycyjną naszej gminy. Powrót pociągów i szynobusów na tę
trasę będzie wielkim osiągnięciem naszej gminy.
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Gmina dba o jakość powietrza
W ramach konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
zostały podjęte działania w celu zakupienia dla naszej gminy czujników PM 2,5 i PM 10, które służą do pomiaru jakości powierza. Za pomocą tych czujników będzie można zmierzyć stężenie pyłów PM2.5 i PM10 w powietrzu. Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, metale ciężkie oraz
dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać
do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i
może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Natomiast pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy
mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do
krwi. To bardzo szkodliwe substancje, których zbyt wysokie stężenie może mieć tragiczny skutek dla naszego
organizmu. Dzięki zainstalowanym w gminie czujnikom będziemy mogli monitorować poziom tych pyłów i na
czas ostrzegać naszych mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Mamy nadzieję, że ta inwestycja będzie
kolejnym krokiem ku poprawie jakości powietrza w naszej gminie.
Postanie pumptrack i street workaut
W minionym roku odbyła się ankieta skierowana do mieszkańców naszej gminy dotycząca zagospodarowania i
uatrakcyjnienia stadionu miejskiego w Chorzelach. Ze strony mieszkańców padło wiele propozycji, m.in.
pumptrack i street workaut. Wychodząc potrzebom mieszkańców na przeciw burmistrz Beata Szczepankowska
postanowiła zrealizować ich pomysły. Aktualnie gmina przygotowuje się do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosków o dofinansowanie na w/w projekty w ramach programu
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018”.

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 6 kwietnia 2018 roku.
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Gmina Chorzele docenia pracę jednostek OSP, przekazując corocznie ogromne nakłady finansowe na ich funkcjonowanie. Praca straży jest bardzo ważna i ceniona wśród społeczności lokalnej. Burmistrz Beata Szczepankowska postanowiła wyrazić podziw i uznanie dla długoletniej służby strażackiej pełnionych przez strażaków na terenie gminy Chorzele, doceniając druhów wyróżniających się swoją pracą i zaangażowaniem.

Burmistrz złożyła podziękowania na ręce strażaków, którzy są dobrymi gospodarzami i cieszą się szczególnym zaufaniem w swojej społeczności. Beata Szczepankowska wyraziła wdzięczność za wszystkie
starania, które wkładają strażacy w pełnienie swojej odpowiedzialnej służby. Burmistrz zauważyła także
troskę strażaków o dobro wspólne, ich pracowitość, oddanie i odpowiedzialność. Specjalne podziękowania otrzymali druhowie, którzy wskazali prezesi jednostek na prośbę burmistrz. Należą do nich: Tadeusz
Grabowski z OSP w Raszujce, Henryk Żabka z OSP w Łazie, Adrian Leśniewski z OSP w Rycicach,
Grzegorz Grabowski i Krzysztof Kolwicz z OSP w Chorzelach, Jacek
Szlaga z OSP w Budkach, Zdzisław Dec z OSP w Rembielinie, Adam
Łapiński z OSP w Nowej Wsi, Henryk Wróbel z OSP w Zarębach, Stanisław Zygmunt z OSP w Rzodkiewnicy, Kazimierz Sylwestrzak z OSP
w Zdziwóju Starym, Marek Kawiecki z OSP w Duczyminie. Prezes
OSP w Krukowie nie wskazał osoby do nagrodzenia za służbę w straży.

Wydatki poniesione przez gminę Chorzele na jednostki OSP w 2017 roku

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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OSP RASZUJKA – 17 400,36 zł
OSP ŁAZ – 11 167,16 zł
OSP RYCICE – 50 397,56 zł
OSP CHORZELE – 99 021,86 zł
OSP BUDKI - 332.884,32 zł ( w tym:
zakup średniego samochodu strażackiego 299 505 zł)
OSP KRUKOWO – 19 087,32 zł
OSP REMBIELIN – 15 039,07 zł
OSP NOWA WIEŚ - 12 376,80 zł
OSP ZARĘBY – 49 934,25 zł
OSP RZODKIEWNICA - 8 812,94 zł
OSP PRUSKOŁĘKA – 10 131,95 zł
OSP ZDZIWÓJ STARY – 10 524,94 zł
OSP DUCZYMIN – 19 238,14 zł
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Marszałek Adam Struzik zabiega o uwzględnienie części województwa mazowieckiego w przyszłym Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Niektórym obszarom Mazowsza zarówno geograficznie, jak i ekonomicznie bliżej jest
do wschodnich regionów Polski. Potrzebują więc podobnego wsparcia ze strony UE, by móc wyrównać poziom życia
mieszkańców tych terenów.
Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowe fundusze unijne (poza pieniędzmi z regionalnych programów
operacyjnych), z których korzystają mniej zamożne województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i
świętokrzyskie. Co ważne, wsparcie dotyczy nie tylko rozwoju innowacyjnego biznesu, ale też projektów infrastrukturalnych dróg i kolei.
- O przyjęcie Mazowsza do programu Polska Wschodnia ubiegaliśmy się od wielu lat, bo niektóre subregiony-np. siedlecki, radomski czy ostrołęcki zdecydowanie kwalifikowały się do takiego dodatkowego wsparcia - przypomina marszałek Adam Struzik. - Dotychczas nie uwzględniano naszych argumentów o niskim PKB tej części r egionu, o stopie bezr obocia czy choćby
o samym fakcie, że Siedlce zdecydowanie bardziej leżą na wschodzie Polski i borykają się z podobnymi problemami jak miejscowości z Podlasia czy Lubelszczyzny. Teraz sytuacja negocjacyjna się zmieniła, bo mamy regionalną część Mazowsza wydzieloną jako odrębny NUTS-2, a środki unijne kierowane są właśnie na te jednostki statystyczne.

Po kilkuletnich staraniach władz województwa Mazowsze z punktu widzenia statystycznego traktowane jest w Unii Europejskiej jako dwie jednostki: region warszawski stołeczny i region mazowiecki regionalny. Taki nowy podział będzie brany
pod uwagę przy tworzeniu nowych programów unijnych po 2020 r. Gdyby nie zaistniał, Mazowsze nadal byłoby traktowane jako lepiej rozwijający się region, podczas gdy większość województwa - poza stolicą i okolicznymi gminami - poziomem życia i wysokością wytwarzanego PKB przypomina raczej mniej zamożne sąsiadujące regiony. Według analiz bazujących na danych z 2015 r., wartość PKB na mieszkańca w nowym regionie stołecznym wynosiła wówczas już 148 proc.
średniej unijnej. W tym czasie w mazowieckim regionalnym sięgnęła niespełna 60 proc. Nowy podział pozwala uwzględnić zróżnicowanie wewnętrzne Mazowsza - zwłaszcza z punktu widzenia potencjału gospodarczego.
Podczas wcześniejszych konsultacji umowy partnerstwa, na bazie której powstawał dotychczasowy Program Operacyjny
Polska Wschodnia, proponowane do dodatkowego wsparcia były obowiązujące wtedy subregiony z poziomu NUTS-3: radomski i ostrołęcko-siedlecki, których PKB na tle średniej europejskiej wynosiło ponad 45 proc. Niestety, województwo
mazowieckie nie zostało ujęte w tym programie, bo jako region rozpatrywany z punktu widzenia NUTS-2 (wtedy całe województwo z Warszawą) zostało zakwalifikowane do regionów lepiej rozwiniętych - PKB całego województwa z Warszawą włącznie w przeliczeniu na mieszkańca przekroczyło 90 proc, średniej unijnej.
Biorąc pod uwagę obecny podział, trzeba uwzględnić, że subregiony radomski, ostrołęcki i siedlecki są na podobnym poziomie zamożności co sąsiadujące województwa - warmińsko-mazurskie, podlaskie czy świętokrzyskie. Już w 2013 r. podczas opracowywania Strategii rozwoju województwa mazowieckiego zostały wskazane jako obszary wymagające dodatkowych działań. Zwrócono wtedy uwagę, że cechują się one najniższym poziomem dostępu mieszkańców do dóbr i usług,
niższą dostępnością transportową oraz wysokim odsetkiem osób bezrobotnych.
Dodatkowo Mazowsze jako województwo jest praktycznie jedynym płatnikiem „janosikowego”, przez co zasila województwa m.in. z wschodniej części kraju, których poziom życia i potencjał gospodarczy jest porównywalny z dużą częścią
Mazowsza.
- Mieszkańcy subregionu siedleckiego, ostrołęckiego czy radomskiego powinni mieć takie same szanse na dodatkowe fundusze jak mieszkańcy województwa podlaskiego czy świętokrzyskiego. Nie dość, że zabiera się od nich środki w ramach
„janosikowego”, to pozbawia się ich również adekwatnego wsparcia unijnego. Z punktu widzenia UE Warszawa nie zawyża już statystyk regionowi. Czas więc dostrzec realne potrzeby ogromnej części Mazowsza i uwzględnić je w nowych programach po 2020 r. Zwłaszcza, że Polska Wschodnia dawałaby szansę na dofinansowanie inwestycji drogowych czy kolejowych. Liczę na to, że rząd przychyli się do naszej prośby - wyjaśnia marszałek.
Uwzględnienie tej części województwa w nowym programie Polska Wschodnia jest ważne również z punktu widzenia
podmiotów gospodarczych działających na obszarze nowego regionu mazowieckiego regionalnego m.in. z punktu widzenia
prowadzenia projektów wspólnych lub porozumień ponadregionalnych. W styczniu marszałek województwa Adam Struzik
zwrócił się z prośbą do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego o uwzględnienie tej statystycznej jednostki
Mazowsza w przyszłym programie Polska Wschodnia
Program Operacyjny Polska Wschodnia to dodatkowe wsparcie z funduszy unijnych dla wybranych województw. W perspektywie 2014-2020 do rozdysponowania na województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i
świętokrzyskie (poza pulą z ich regionalnych programów operacyjnych) były 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie wsparcie dotyczy rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz ważnej, z punktu widzenia
spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycji w komunikację miejską, drogi i kolej.
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Tomasz Kolbe zwany „Robespierr’em z Dąbrówki” (ur. 1830 we
wsi Sielc k. Ostrowi Mazowieckiej - zm. 5 maja 1863 pod Rydzewem) –
naczelnik wojenny powiatu przasnyskiego, dowódca oddziału w powstaniu styczniowym.
Pisząc o kolejnym bohaterze naszego cyklu poświęconego lokalnym bohaterom należy na wstępie wspomnieć kilka słów o powstaniu styczniowym,
uważanym za największe polskie powstanie narodowe.
Powstanie styczniowe, przeciwko Imperium Rosyjskiemu, było spowodowane narastającym rosyjskim terrorem
wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 ogłoszone manifestem, wydanym w Warszawie
przez Tymczasowy Rząd Narodowy, a trwało do jesieni 1864 roku. Nasz czyn zbrojny 1863 miał charakter wojny
partyzanckiej, w której stoczono około 1 200 bitew i różnych potyczek. Niestety, mimo początkowych sukcesów
zakończyło się dotkliwą i bolesną klęską powstańców. Bilans strat był przygnębiający, gdyż kilkadziesiąt tysięcy
powstańców zostało zabitych w boju. Około tysiąca bestialsko stracono. Koło 38 tysięcy zesłano na Syberię. Zaś
około 10 tysięcy wyemigrowało głównie do krajów zachodnich. Po klęsce powstania kraj pogrążył się w żałobie
narodowej. W 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. Rozpoczęła się bezwzględna rusyfikacja ziem polskich.
„Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane
na szaniec!...”
-Juliusz Słowacki

W tych oto burzliwych czasach przyszło żyć Tomaszowi Kolbe, naszemu
bohaterskiemu powstańcowi. Tomasz Kolbe był synem Ferdynanda, majora wojsk polskich, poległego w bitwie pod Olszynką Grochowską w
1831. Kolbe miał wtedy zaledwie rok, a opiekę nad nim przejął brat matki, ziemianin Józef Komierowski. Kolbe nauki pobierał w Pułtusku i w
Warszawie, potem studiował w Krakowie.
Od 1848 przebywał w Paryżu, gdzie poznał Juliusza Słowackiego. Pod jego wpływem zaczął pisać wiersze, interesował się życiem emigracji polskiej. Tomasz Kolbe, syn powstańca, chłonął atmosferę i nastroje patriotycznej emigracji rozbudzając w sobie chęć walki i wyzwolenia się spod jarzma nieprzyjaciela. Po powrocie do kraju w 1856
roku wydzierżawił majątek Dąbrówka k. Chorzel i aktywnie zajął się działalnością konspiracyjną. W czerwcu 1862
Komitet Centralny "Czerwonych" mianował go naczelnikiem powiatu przasnyskiego. Folwark Dąbrówka był miejscem przygotowań do walk powstańczych na tych terenach. Zgodnie z instrukcjami Zygmunta Padlewskiego
(działacza niepodległościowego, generała Powstania Styczniowego) Kolbe zaczął organizować powstańczą partie,
by 3 lutego 1863 zdobyć Chorzele. Następnie przekroczył granicę i opanował stację komory celnej we Flambergu
(dziś Opaleniec). 4 lutego zdobył nadgraniczny Janów, a 15 lutego został ranny, jednak już w kwietniu utworzył
nowy oddział. Po tych sukcesach wyruszył w Mławskie mając na celu ożywienie akcji powstańczych. Tomasz Kolbe zwany „Robespierr’em z Dąbrówki” 5 maja 1863 roku zginął pod Rydzewem. Nie chcąc dostać się do niewoli
popełnił samobójstwo, strzelając do siebie ostatnim nabojem. Dowodzący wojskami rosyjskimi płk Wałujew kazał
ciało Kolbego złożyć na wóz i w pierwszej napotkanej wsi zwołanej szlachcie zapowiedział, że mają go porządnie
pochować, w przeciwnym razie każe im wymierzyć po sto batów. Pogrzeb Kolbego zgromadził ogromne tłumy
włościan. Ciało zostało pochowane na cmentarzu w Unierzyżu. W Ciechanowie znajduje się pomnik Kolbego. Po
Tomaszu Kolbem pozostała legenda bohaterskiego dowódcy, wykorzystywali to inni przywódcy powstańczy, przybierając nazwisko Kolbego jako pseudonim konspiracyjny.
Źródła: Radosław Waleszczak Przasnysz w latach 1795 – 1866, Tradycje Niepodległościowe Na Północnym Mazowszu w XIX i XX wieku, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Powstanie_styczniowe, http://przasnysz1915.dobroni.pl/media/grh,14-pulk-strzelcow-syberyjskich,0,1875,429.html, https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Kolbe
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Pierwsze lata nauki to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnej pracy. To właśnie wtedy najmłodsi uczniowie poznają świat, rozwijają i doskonalą swoje umiejętności, a także uczą się poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Podstawą do osiągnięcia tych celów jest opanowanie i poprawne posługiwanie się naszym językiem ojczystym. Pozwala on lepiej rozumieć i opisywać świat, zdobywać informacje,
wyrażać swoje opinie, zawierać znajomości, zadawać pytania czy też przekonywać do swoich racji. Gdy z
jakiś przyczyn zaniedbamy naukę języka mamy wówczas problemy z komunikacją i osiąganiem sukcesów. Często jest to także źródło nieporozumień i porażek.

Burmistrz Beata Szczepankowska, jako wieloletni i doświadczony pedagog, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też, chętnie uczestniczy oraz inicjuje wiele akcji mających na celu propagowanie poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim. A przecież nic tak nie pozwoli nauczyć języka
jak częste czytanie i rozmawianie z dziećmi. Stąd też, burmistrz z wielką radością przyjęła zaproszenie od najmłodszych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi do włączenia się do akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”.

Spotkanie z dziećmi odbyło się w poniedziałek, 26 lutego w budynku szkoły. Dzieci entuzjastycznie i radośnie
przywitały burmistrz i od razu nawiązały z nią świetny kontakt. Po krótkiej rozmowie z uczniami Beata Szczepankowska rozpoczęła czytanie bajek. Na podziw zasługuje postawa dzieci, które w pełnym skupieniu słuchały
kolejnych opowieści i z wielkim zaangażowaniem odpowiadały na pytania burmistrz. Wypowiedzi przedszkolaków i pierwszoklasistów były niezwykle mądre i ciekawe. Uczniom tak spodobało się czytanie bajek przez Beatę Szczepankowską, że prosiły o przeczytanie ich ulubionych książeczek, które miały w swoich plecakach. W
tej wyjątkowej lekcji, burmistrz uświadamiała dzieciom jakimi wartościami powinni kierować się w swoim życiu i wyraziła ogromny zachwyt oraz oczarowanie aktywną postawą uczniów. Na zakończenie spotkania każdy
ze słuchaczy otrzymał książeczkę, dyplom „Przyjaciela Książki” oraz słodki upominek. Beata Szczepankowska
otrzymała natomiast od uczniów niezwykle oryginalny prezent – wymyśloną przez nich „Bajkę o dwóch misiach”, która została ozdobiona również ich własnoręcznymi rysunkami. Burmistrz dziękując uczniom powiedziała, że jest bardzo wzruszona i szczęśliwa, że w naszej gminie są mali autorzy książeczki.
Podczas wizyty w szkole w Pościeniu Wsi, Beata Szczepankowska uczestniczyła także w Pasowaniu na Czytelnika uczniów klas pierwszych. Uroczystość tą uatrakcyjnił piękny występ uczniów starszych klas tej szkoły. Następnie wspólnie z dyrektor szkoły Grażyną Tymińską, burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy. Ten wyjątkowy dzień dostarczył dzieciom wiele przeżyć i radości. Uczniowie byli bardzo
szczęśliwi z wizyty burmistrz w szkole, a na ich twarzach gościł szczery uśmiech.
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

5 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jego
głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, historii, tradycji oraz sprzętu straży pożarnej.
Tematyką konkursu było szeroko pojęte ratownictwo i pożarnictwo. Można zatem było się spodziewać zarówno pytań z historii pożarnictwa, struktur PSP i OSP, przepisów i zasad przeciwpożarowych jak i przepisów budowlanych.
Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Iwona Rogowska z PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach, Ewa Muras z PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, Justyna Klonowska z PSP nr 1 im. M J. Piłsudskiego w Chorzelach, Anna Drubkowska z PSP im. Ojca H. Kowalczyka w Duczyminie, Agata Łukaszewska i Elżbieta Przybyłek z PSP w Krukowie, Krzysztof Rogowski z ZSP im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, Adam Kopczyński z PSP w Pościeniu Wsi i Jarosław Motacki z PSP w Krzynowłodze Wielkiej.

Uczestnicy turnieju startowali w trzech kategoriach wiekowych obejmujących: I grupa wiekowa- klasy I - VI
szkół podstawowych, II grupa klasy- VII-VIII i klasy II - III gimnazjum oraz III grupa wiekowa uczniowie szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zaprezentowali swoją wiedzę dotyczącą spraw przeciwpożarowych w formie pisemnego testu i egzaminu ustnego. Najlepsi w swoich kategoriach w gminie wezmą
udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Po podsumowaniu liczby punktów zdobytych przez uczestników z obu etapów komisja w składzie: st. ogn. mgr Olga Król z PSP w Przasnyszu, asp. Tomasz Kossak z PSP
w Przasnyszu, Mieczysław Jachimowski Wiceprezes Gminnego Zarządu OSP Chorzele oraz Janusz Nidzgorski
Prezes Gminnego Zarządu OSP Chorzele wyłoniła zwycięzców:
I grupa wiekowa:
I miejsce: Sandr a Pełka (SP Zar ęby)
II miejsce: Magdalena Gąsior owska (SP Zar ęby)
II grupa wiekowa:
I miejsce: Aleksandr a Nachtygal (SP2 Chor zele)
II miejsce: Katar zyna Zapadka (SP Zar ęby)
III grupa wiekowa:
I miejsce: Sandr a Siejka (ZSP Chor zele)
II miejsce: Kinga Piór kowska (ZSP Chor zele)
III miejsce: Wioleta Nidzgor ska (ZSP Chor zeWszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie oraz nauczycielom za przygotowanie uczestników. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych!
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„…Zwierzę nie jest rzeczą, a istotą żyjącą i zdolną do odczuwania bólu
oraz cierpienia, człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę oraz
opiekę...” Światowa Deklaracja Praw Zwierząt (1977 r.)
W naszej gminie działa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; opiekę nad
wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych
zwierząt oraz poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Jednak
głównym celem programu jest zapobieganie bezdomności.
W tym celu ważną rzeczą jest edukowanie mieszkańców naszej gminy mające na celu podniesienie ich
świadomości w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do
zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt. Ważną
rzeczą jest również świadome nabywanie zwierzęcia. Chodzi tu o to, by przeanalizować i rozważyć czy
aby na pewno jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo zwierzęciu, które zamierzamy nabyć, jak i ludziom znajdującym się w jego otoczeniu.
W ostatnim czasie słyszy się wiele o tragediach z udziałem psów, których nie upilnowali właściciele.
Problem ten dotyka również naszą gminę. Jak apelują mieszkańcy Chorzel, jak i innych miejscowości,
po okolicy błąkają się psy, które mogą stwarzać zagrożenie. Mieszkańcy boją się czasem wyjść na spacer, by nie zostać zaatakowanym przez psy, błąkające się bez opieki. Należy również zaznaczyć, że psy,
o których mowa często mają swoich właścicieli, którzy nie wypełniają swoich obowiązków, pozostawiając zwierzęta bez opieki. Takie psy stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci, a także
są przyczyną wielu wypadków. Zastanówmy się zatem jak zaradzić takim sytuacjom.
Najprostszym ze sposobów, jaki się nasuwa, jest oczywiście trzymanie zwierząt na terenie własnej posesji oraz nie wypuszczanie psów poza ogrodzenie bez opieki. Jeśli już wychodzimy ze swoim pupilem
na spacer w miejsce publiczne zalecane jest zakładanie pieskom kagańca. W interesie wszystkich
mieszkańców jest nasze wspólne bezpieczeństwo, dlatego każdy właściciel zwierząt powinien sobie
uświadomić, że posiadając czworonoga ma obowiązki. Prosimy więc wszystkich właścicieli piesków o
rozsądek i zadbanie o bezpieczeństwo swoje, sąsiadów i oczywiście naszych czworonożnych przyjaciół.
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I Gminny Konkurs Czytelniczy "Bohaterowie 'Gry o tron' George'a R. R. Martina"

autor: MGBP w Chorzelach

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach przygotowała konkurs czytelniczy dotyczący świata i bohaterów sagi
Goerge'a R. R. Martina "Pieśni lodu i ognia" .
Konkurs podzielony został przez autora, wykonawcę i prowadzącego na trzy rundy. Pierwsza runda objęła kategorię tytułową konkursu, czyli "Bohaterów 'Gry o tron' G. R. R. Martina", w której każdy
uczestników musiał udzielić właściwej odpowiedzi na 5 kolejno
losowanych przez siebie pytań, punktowanych 1 punktem. Druga
runda dotyczyła "Rodów 'Gry o tron'" i każde pytanie punktowano 2 punktami. Natomiast trzecia runda zawierała pytania dotyczące wydarzeń ze świata "Gry o tron" i za każdą poprawną odpowiedź można było uzyskać
aż 3 punkty. Tym samym do samego końca, niemal do ostatniego pytania nie było wiadomo kto będzie zwycięzcą. Ostatecznie po dogrywce o II miejsce wyniki rozłożyły się następująco:


I MIEJSCE Marta Soból (19 pkt),
 II MIEJSCE Aleksandra Klonowska (16 pkt),
 III MIEJSCE Aleksandra Królicka (15 pkt).
Wszyscy laureaci, ale również wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, które osobiście
wręczyła Jolanta Drejka Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Chorzelach.
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10 marca 2018 r. na hali sportowej w Chorzelach odbył się pierwszy Gminny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Głównym celem turnieju była popularyzacja piłki siatkowej w naszym środowisku, integracja mieszkańców, promowanie aktywnych form
spędzania czasu wolnego i zdrowej - sportowej rywalizacji. Organizatorami zawodów byli: Koordynator Sporu Gminnego Iwona Rogowska i Kierownik Hali Sportowej Andrzej Danelski.

Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn, nie tylko z naszej gminy: "Na lajcie" Przasnysz, "Ankrom Team"
Zaręby, "Różowe pantery", "Just for fun", "Aby pograć" i "Nauczyciele". Rozgrywki toczyły się w ramach dwóch grup eliminacyjnych, systemem "każdy z każdym". Po emocjonujących spotkaniach w
grupach i półfinałach, w meczu finałowym spotkały się drużyny "Na lajcie Przasnysz i Ankrom Team
Zaręby. Obie drużyny zaprezentowały wysokie umiejętności siatkarskie, dlatego o zwycięstwie zadecydował tie break, którego po wyrównanej walce wygrała drużyna "Na lajcie" z Przasnysza.
Wyniki
Grupa I
Ankrom Team Zaręby - Aby pograć 2:0
Nauczyciele -Aby pograć 2:0
Ankrom Team Zaręby - Nauczyciele 2:0

Grupa II
Półfinał
Na lajcie Przasnysz -Różowe Pantery 2:0 Ankrom Team Zaręby - Just for fun
Różowe Pantery - Just for fun 0:2
2:1
Na lajcie z Przasnysza - Just for fun 2:0
Nauczyciele - Na lajcie Przasnysz 0:2

Finał
Ankrom Team Zaręby - Na lajcie Przasnysz 1:2
Nauczyciele - Just for fun 0:2
Wyniki końcowe - I m- Na lajcie z Przasnysza
II m - Ankrom Team Zaręby
III m - Just for fun
IV m - Nauczyciele
V m - Różowe Pantery
VI m - Aby pograć

Turniej uroczyście zakończyła Burmistrz Miasta i Gminy Beata Szczepankowska wręczając uczestnikom pamiątkowe dyplomy i puchary. Cieszy nas fakt, ze piłka siatkowa jest chętnie uprawianą dyscypliną sportu w naszej gminie, dlatego już dzisiaj zapraszamy na kolejny turniej jesienią.
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17.02.2018 na hali sportowej w Chorzelach odbyły się Mistrzostwa Gminy Chorzele w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców klas IV-VI i klas gimnazjalnych. W turnieju
wzięło udział pięć szkół: SP Chorzele Nr 2, SP Chorzele Nr 1, SP Zaręby, SP Poścień i SP Duczymin. Zawodnicy rywalizowali na poziomie roczników 2007 i młodsi oraz 2006/2005 oraz
roczników gimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców .
Najwyższe miejsce na podium na poziomie klas IV-VI, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, uzyskała SP w Pościeniu. Drużyny tenisowe z tej szkoły zdobyły 4 puchary i awans do
etapu powiatowego. Na poziomie klas gimnazjalnych wśród dziewcząt I miejsce zajęła SP Zaręby, II miejsce SP Duczymin i III miejsce SP Chorzele Nr 2. I miejsce wśród chłopców zajęła
SP Chorzele Nr 2, II miejsce SP Zaręby, III miejsce Chorzele NR 1.

Awans do etapu powiatowego uzyskały również drużyny, które zajęły miejsce II z klas IV -VI
Są to: w rocz. 2006/05 drużyna dziewcząt SP Zaręby, drużyna chłopców SP Zaręby i w rocz.
2007 drużyna dziewcząt SP Zaręby, drużyna chłopców SP Duczymin.
KLASY IV-VI
DRUŻYNY
DZIEWCZĘTA - 2007

CHŁOPCY - 2007

I miejsce
Więcek Magdalena
Olber Zuzanna –Poścień –awans
II miejsce
Orłowska Dominika
Szewczyk Wioleta - Zaręby –awans
III miejsce
Wożniak Natalia
Wasilewska Aleksandra - Duczymin

I miejsce
Niksiński Jakub
Sędrowski Krystian – Poścień –awans
II miejsce
Piórkowski Adrian
Mikołajski Adrian – Duczymin – awans
III miejsce
Pogorzelski Igor
Kolek Paweł - Chorzele NR 2
IV miejsce
Orzoł Kacper
Samsel Bartłomiej - Zaręby

DZIEWCZĘTA - 2006-2005
I miejsce
Kucińska Julia
Tabaka Kinga – Poścień – awans
II miejsce
Zyśk Oliwia
Tańska Wiktoria –Zaręby- awans

KLASY VII I GIMNAZJALNE
DRUŻYNY
I miejsce
Tabaka Izabela
Kucińska Natalia
Piotrak Anna –Zaręby –awans
II miejsce
Antosiak Alicja
Grabowska Roksana - Duczymin –awans
III miejsce
Grabowska Dominika
Piotrowska Aleksandra Szustecka Zuzanna - Chorzele NR 2
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CHŁOPCY - 2006-2005
I miejsce
Funk Szymon
Mucha Szymon – Poścień – awans
II miejsce
Piórkowski Szymon
Sędrowski Kamil - Zaręby -awans
III miejsce
Antosiak Jakub
Mędrzycki Kacper – Chorzele NR 1
I miejsce
Paszkowski Mateusz
Danelski Jakub– Chorzele nr 2 –awans
II miejsce
Pszczółkowski Dawid
Danielski Bartosz– Zaręby – awans
III miejsce
Kobus Marcin
Dygnos Miłosz- Chorzele NR 1
IV miejsce
Oleksik Oskar
Leśnikowski Damian - Zaręby
V miejsce
Danelski Bartosz
Kaczyński Dawid - Poścień
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I miejsce w Diecezji Łomżyńskiej uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach

autor: A. Morawska

Za nami XIII Diecezjalny Konkursu Wiedzy organizowanym przez Caritas Diecezji Łomżyńskie i Szkołę Podstawową nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży. Tematem
tegorocznej edycji konkursu była osoba św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.
Celem konkursu było m.in. kształtowanie postaw etycznych i
moralnych, pogłębianie rozumienia istoty małej drogi świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus, która polega na całkowitym zawierzeniu Jezusowi i kochaniu w ukryciu, stawaniu się pokornym, ubogim w duchu i prostym.

Do konkursu zostali zaproszeni uczniowie z trzech województw znajdujących się na terenie diecezji: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z 21 szkół wraz
ze swoimi opiekunami. Julia Królicka, Milena Samsel i Patrycja Urban w etapie szkolnym zdobyły największą liczbę punktów i to one reprezentowały naszą szkołę na etapie diecezjalnym. Uczennice wykazały się
dużą wiedzą na temat św. Teresy.
Dziewczęta tak wspominają ten dzień:
Kiedy jechałyśmy do Łomży, towarzyszył nam ogromny strach. Chciałyśmy zająć w konkursie jak najlepsze
miejsce, lecz nie wiedziałyśmy, czy jesteśmy wystarczająco dobrze przygotowane. Gdy dojechałyśmy na
miejsce, poszłyśmy na rozpoczęcie i zapoznanie się z regulaminem konkursu. Przywitała nas pani dyrektor
szkoły krótkim przemówieniem oraz dziewczynki, które zaśpiewały piosenkę o patronce konkursu. Następnie
udałyśmy się do sali, która została nam przydzielona. Konkurs polegał na rozwiązaniu 6 trudnych i bardzo
rozbudowanych zadań. Starałyśmy się rozwiązywać je jak najszybciej, żeby zdążyć, gdyż miałyśmy tylko 60
minut na ich wykonanie. Podzieliłyśmy pomiędzy sobą pracę, więc wszystko wykonałyśmy bardzo sprawnie.
Po część konkursowej udałyśmy się na obiad. Następnie pojechaliśmy do kościoła, gdzie wszyscy uczestnicy
konkursu obejrzeli film o św. Albercie Chmielowskim. Kolejnym punktem była Msza św. Na koniec był najbardziej wyczekiwany moment: ogłoszenie wyników. Czekałyśmy na nie z niecierpliwością. Okazało się, że
zajęłyśmy I miejsce! Byłyśmy ogromnie szczęśliwe, a razem z nami nasza pani, Alina Morawska. Do domu
wracałyśmy już nie z towarzyszącym nam wcześniej strachem, lecz z wielką radością i szczęściem.
autor: PSP w Pościeniu Wsi

Bal karnawałowy w Pościeniu Wsi

Jest karnawał, a w karnawale wszyscy urządzają bale” – i dlatego 8 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w
Pościeniu Wsi odbył się także bal karnawałowy dla najmłodszych dzieci. Ważnym atrybutem tej imprezy były ciekawe stroje wszystkich uczestników. Dzięki staraniom swoim rodziców „malusińscy” byli przepięknie przebrani
za różne postacie i z dumą prezentowali wymyślne stroje. Niezwykłe kostiumy wyczarowały także wychowawczynie. W tańcach brali udział: wróżki, księżniczki, pszczółki, motylki, wojownicy, Zorro, Indianin, policjant, koty, a nawet tygrys, kucyki Pony oraz Anna i Elsa. Sala balowa wyglądała bajecznie i kolorowo, przystrojona serpentynami i balonami.
Podczas balu dzieci brały udział w różnych zabawach i konkursach
przygotowanych przez organizatorów: P. Dorotę Grabowską, P.
Magdalenę Szlagę i P. Wiesławę Waśniewską – tańczyli w parach na
gazetach, podrzucali balony czy skakali na jednej nodze. W
zabawach brał udział także ks. Robert Wołosik , który dbał , żeby uśmiechy dzieci nie znikały z ich twarzyczek. Skoczna i rytmiczna muzyka zachęcała do tańca. Wszyscy bawili się wesoło. Uśmiech nie znikał, mimo zmęczenia. Sił podczas zabawy dodawał wykwintny poczęstunek. Bal karnawałowy, na długo pozostanie w pamięci
„malusińskich” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi.
Był to wyjątkowy dzień dla dzieci i ich wychowawców, dzień magiczny, niezwykle wesoły i pełen wrażeń.
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„Cała Polska czyta dzieciom” w Pościeniu Wsi

