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W dniu 25.09.2017 r. pomiędzy Gminą Chorzele, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę dotacji na
dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele". Koszt całkowity zadania 37.658,65,
dotacja w wysokości 32.009,85 zł

autor: Starostwo Powiatowe

WICEMARSZAŁEK EWA ORZEŁOWSKA (PSL) PRZYWIOZŁA KOLEJNE
30 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA STAROSTWA I POWIATU
Ponad 30 milionów złotych na kolejne nowe inwestycje w Przasnyszu, Chorzelach i Powiecie pozyskało
starostwo powiatowe w Przasnyszu i urząd miasta i gminy w Chorzelach. To kolejne wielkie pieniądze,
jakie dzięki współpracy z realizującym politykę zrównoważonego rozwoju samorządem województwa,
zarządzanym przez koalicję PSL-PO pod kierownictwem marszałka Adama Struzika trafią do naszego
powiatu.
28 października w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Przasnyszu wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska z PSL wraz z wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbietą Szymanik podpisały ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim i wicestarostą Jarosławem Tybuchowskim opiewające na ponad 33 miliony złotych umowy na realizację kolejnych inwestycji w Przasnyszu i Powiecie. Swoją umowę podpisała również burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska.
Trzy z nich dotyczą samorządu powiatu, jedna miasta i gminy Chorzele. Średnia wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na te inwestycje to 90%, a wkłady własne wyniosą jedynie ok 10 %.

Umowa na dofinansowanie realizacji projektu powiatu przasnyskiego pn.:” Edukacyjny Inkubator
Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej” opiewa na dofinansowanie unijne
w wysokości 13 176 815,92 zł.
Powiat jest właścicielem nieruchomości po byłej szkole podstawowej. Obecnie nieruchomość ta zostanie poddana gruntownej rewitalizacji i zmianie przeznaczenia. Starostwo chce, aby te jedne z najpiękniejszych na
Mazowszu tereny w okolicach Gór Dębowych ożywić gospodarczo, zainicjować powstanie miejsc pracy, zagospodarować potencjał ludzki, który obecnie nie jest wykorzystany w sposób optymalny. W ośrodku będą
kształcone kadry dla Strefy Gospodarczej w Chorzelach.
Inkubator będzie wspierał pod każdym względem pracę przedsiębiorców, którzy w Chorzelach, Przasnyszu i
Powiecie już funkcjonują, ale również wzmocni potencjał niezbędny dla obsługi nowych inwestorów, którzy
chcą tworzyć swoje firmy w strefie gospodarczej w Chorzelach. Placówka 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.
Umowa na dofinansowanie realizacji projektu powiatu przasnyskiego pn.:” Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
północnej części powiatu przasnyskiego - Etap III” opiewa na dofinansowanie ze środków UE w wysokości 9 142 471,39 zł.
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Powiat musi uzbroić nowe grunty w Chorzelach, bo mali i średni przedsiębiorcy z powiatu przasnyskiego nie
mają gdzie lokalizować swoich firm w związku z blokadą przez wojewodę strefy w Przasnyszu. Powiat wkrótce ogłosi przetarg na uzbrojenie nowych gruntów w Chorzelach. Wykonane zostaną wszystkie media, tory kolejowe, drogi asfaltowe, chodniki i ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągi, instalacje
energetyczne i telekomunikacyjne. To istotnie ułatwi inwestycje przedsiębiorcom i zmniejszy ich koszty.
W strefie w Chorzelach starostwo może sprzedawać biznesowi grunty na własność, w strefie w Sierakowie
starosta na taką sprzedaż musi mieć zgodę wojewody. Bez tej zgody starosta może sprzedawać tylko tzw.
użytkowanie wieczyste. Przedsiębiorcy chcą mieć jednak własność, dlatego Powiat musi podjąć następny wysiłek inwestycyjny w Chorzelach, aby sprostać zapotrzebowaniu firm. Nowe fabryki będą jednak mogły w
Chorzelach nabyć uzbrojony grunt dopiero za rok. Wszystkie, wcześniej przygotowane infrastrukturalnie
grunty, zostały już wykupione pod budowę różnych zakładów pracy.
Umowa dotycząca bardzo potrzebnej inwestycji realizowanej przez Miasto i Gminę Chorzele, na którą
unijne dofinansowanie pozyskały władze tego samorządu. Projekt samorządu miasta i gminy pn.:
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” pierwszy taki w powiecie przasnyskim, otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 410 077,71 zł.
Zadaniem Punktu będzie zbieranie w sposób selektywny
określonych rodzajów odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, które będą przekazywane do miejsc, gdzie
we właściwy sposób zostaną zagospodarowane lub unieszkodliwione. PSZOK będzie składał się z następujących obiektów: kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, wiata,
plac manewrowy, ogrodzenia terenu inwestycji wraz z bramą
wjazdową, zieleń izolacyjna, przyłącza do sieci zewnętrznych
(elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, co).

Roboty ziemno-montażowe związane z budową
PSZOK obejmują:
• roboty ziemne, makroniwelacja w granicach
ogrodzenia - ok. 3000 m2;
• drogę dojazdową dł. ok. 150 m i szer. 4,0 m
z kostki betonowej gr. 8 cm;
• nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o
pow. 880 m2;
• ogrodzenie dł. 165 m i wys. 1,8 m z siatki
ocynkowanej na cokole;
• bramę wjazdową szer. 5,0 m, przesuwną;
• kontener socjalno-techniczny o wym.
6,0x2,5 m, kompletny z pokojem załogi,
umywalką, WC, ogrzewany elektrycznie;
• kontenery na odpady;
• sprzęt komputerowy;
• wiatę stalowa o wym. 12,0x6,0 m i wys. ok.
5,0 m, pokrytą blachą trapezową, z trzech
stron osłonięta blachą
• roboty elektryczne
• wodociąg - dł. ok. 40 m;
 kanalizację sanitarną - dł. ok. 50 m;
 wycinkę drzew, krzewów oraz
nowe nasadzenia.

Zaplanowane działania są kompleksowe i wpłyną na
osiągnięcie założonych celów, związanych z uporządkowaniem gospodarki odpadami na obszarze gminy
Chorzele. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do
zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, a także zwiększenia ilości odpadów komunalnych, poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu
i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób
ilość odpadów składowanych i wpływając na wielkości koniecznych do osiągnięcia celów zapisanych
w dokumentach strategicznych i planistycznych krajowych i wojewódzkich.
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Chorzele poprzez zwiększenie poziomów recyklingu
i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz
zmniejszenie
masy
odpadów
zmieszanych
kierowanych do składowania. Celem ogólnym
projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego
w województwie mazowieckim poprzez racjonalne
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
Chorzele.
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W sobotę, 14 października odbyło się uroczyste sadzenie drzew, upamiętniające narodziny dzieci
w gminie Chorzele w latach 2016-2017. Mieszkańcy gminy posadzili w Alei Dzieci prawie 60
drzew. To pierwsza tego typu inicjatywa w historii miasta, a także naszego regionu. Ta niezwykła uroczystość odbyła się na ul. 11 listopada w Chorzelach i zgromadziła wiele rodzin, które z
ogromną radością wzięły udział w tym pięknym wydarzeniu. Projekt powstał z inicjatywy Beaty
Szczepankowskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

To pierwsza tego typu akcja w naszym regionie, która ukazuje jak ważna jest rodzina i jak szczególne
miejsce zajmują w niej dzieci. Dzięki posadzeniu symbolicznego drzewka, każda z rodzin zyskała
swoje nadzwyczajne miejsce i niezwykłą pamiątkę.
– Głównym motywem zainicjowania utworzenia w naszym mieście „Alei Dzieci” jest chęć stworzenia w mieście miejsca o szczególnym znaczeniu sentymentalnym, zarówno dla Państwa, jak i dla całej
naszej społeczności lokalnej. Aleja pozwoli upamiętnić ten wyjątkowy moment w życiu każdej rodziny, jakim są narodziny dziecka. Chcę, aby mieszkańcy mieli możliwość pielęgnowania posadzonych
przez siebie drzew, a przychodząc w to miejsce z dziećmi pokazywali im coś wyjątkowego, zaszczepiając tym samym dbałość o to szczególne dla nich miejsce, stając się dzięki temu przyjaciółmi
przyrody – mówiła burmistrz podczas sobotniej uroczystości.
Oprócz tego, wspólne sadzenie drzew jest skuteczną formą integracji wszystkich mieszkańców naszej
gminy. Takie działania kształtują także poczucie odpowiedzialności i troski za otaczającą nas przestrzeń publiczną. Zieleń, którą zyskali mieszkańcy z pewnością korzystnie wpłynie na ich samopoczucie i zdrowie.
– Dzięki posadzonym drzewom klonom palmowym w kolorach: jasnoczerwony, żółty, brunatny, seledynowy i pomarańczowy zyskacie Państwo nowe miejsce do rodzinnych spacerów, a miasto stanie się jeszcze
piękniejsze, weselsze i bardziej barwne. Zieleń to kolor nadziei, który
pobudza do życia i napełnia nas radością. Jestem przekonana, że ta aleja
będzie Państwu przez długie lata wywoływała uśmiech na twarzy i przypominała tylko dobre momenty życia związane z rodzicielstwem, a miasto zyska czystsze powietrze – podkreślała Beata Szczepankowska.
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Burmistrz podziękowała również wszystkim, którzy pomogli przygotować
to niezwykłe wydarzenie. Słowa uznania usłyszeli więc pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy Chorzele, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chorzelach oraz pracownicy Ośrodka Upowszechniania
Kultury w Chorzelach. Nad bezpieczeństwem podczas uroczystości czuwali
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzelach.
Pomysł utworzenia Alei Dzieci spotkał się z wielkim zainteresowaniem i
aprobatą mieszkańców naszej gminy. Pamiątkowe drzewa sadzili nie tylko
rodzice, ale także i sami zainteresowani- czyli dzieci, które specjalnie z tej
okazji przyniosły własne łopatki i grabki. Oprócz tego, dla wszystkich zgromadzonych przewidziano małą niespodziankę w postaci kosza słodyczy. Radości nie było końca. Oprócz tego, każdy miał możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia, które będzie przypominać o tym szczególnym dniu.

To jednak nie koniec. W związku z dużym zainteresowaniem projektem, Beata Szczepankowska
przewiduje kontynuowanie tej pięknej inicjatywy.
Wszystkich zainteresowanych posadzeniem drzewka dla dzieci urodzonych również przed 2016
rokiem zapraszamy do złożenia wniosku, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Chorzele w pokoju
nr 19.
– Piękno gminy przejawia się w jej rozwoju, który ma służyć dzieciom, młodzieży, dorosłym
i seniorom – dodaje Beata Szczepankowska.
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Wniosek o dofinansowanie ul. Brzozowej złożony
15 września w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie na budowę ul.
Brzozowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 614 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość projektu wynosi 2 268 150,97 zł, natomiast
wnioskowana kwota pomocy to 1 000 654,00 zł.
Aktualizacja załączników
W związku z podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzją dotyczącą możliwości podpisywania
umów o dofinansowanie z Beneficjentami projektów realizowanych w ramach działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonano za pośrednictwem systemu
MEWA aktualizacji załączników niezbędnych do podpisania umowy.
Kontrola sprzętu i samochodu OSP w Rycicach
Dnia 19.10.2017 roku odbyła się kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie projektu pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z
wyposażeniem zamontowanym na stałe oraz specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycicach, zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”. W czasie kontroli nie stwierdzono
żadnych uchybień i realizację oceniono pozytywnie.
Chodnik w Nowej Wsi
Została podpisana umowa z wykonawcą prac na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę chodnika w miejscowości Nowa Wieś za kwotę 6150,00 zł brutto.
Inwestycje zakończone
Został dokonany odbiór drogi w ramach przeglądu gwarancyjnego, dotyczącego zadania pn.: „Rozbudowa drogi
gminnej nr 320145W w miejscowości Nowa Wieś”.
Prowadzone są prace związane z odbiorem, w ramach przeglądu gwarancyjnego, dotyczącego zadania pn.:

„Rozbudowa ulicy Wesołej w Chorzelach” .
Dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie chodnika wzdłuż ulicy
Ogrodowej w Chorzelach.
Dokonano odbioru kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej do PSG
Podstrefa Chorzele I.
Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach
Dnia 11 lipca roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”. Otwarcie ofert nastąpiło 22 sierp-

nia. W odpowiedzi wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SYMBIONA S.A.
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Droga Poścień Wieś
26 października został przeprowadzony odbiór drogi w Pościeniu Wsi. Wykonanie zadania polegało na
robotach przygotowawczych, przebudowie z kruszywa łamanego, dwuwarstwowej nawierzchni z betonu
asfaltowego, wykonaniu zjazdów, uzupełnieniu kruszywem naturalnym, odtworzeniu rowów przydrożnych oraz ustawienie nowych
oznakowań. Burmistrz Beata Szczepankowska odwiedza miejsca, gdzie zostały
wykonane inwestycje.
Spór rozstrzygnięty
Sąd rozstrzygnął, że świetlica w Krukowie stanowi własność Gminy Chorzele. Otwiera to drogę do rozpoczęcia
zaplanowanego remontu świetlicy, który obejmować będzie wymianę stolarki okiennej, parapetów oraz drzwi.
Dzięki temu wszyscy mieszkańcy zyskają odnowiony budynek, w którym będą mogli się
integrować i
spędzać swój wolny czas.
Gmina dba o zabytki
Dzięki dotacji z gminy Chorzele i Powiatu Przasnyskiego, o którą wystąpiła tylko parafia w Duczyminie, a także dzięki hojności parafian z Duczymina, świątynia nabrała
nowego blasku. W tym roku została przeprowadzona konserwacja ołtarza głównego oraz
prezbiterium. Prace dotyczyły obrazu Matki
Boskiej Duczymińskiej. Dzięki temu świątynia
w Duczyminie staje się coraz piękniejsza
i podkreślony został jej wyjątkowy charakter.
W nadchodzącym roku planowane jest także
pomalowanie sufitu w prezbiterium.
Spotkania sołtysów
27 października burmistrz Beata Szczepankowska spotkała się z sołtysami z naszej gminy. Podczas rozmów
z przedstawicielami sołectw poruszono tematy związane z bieżącą pracą burmistrza i omówiono planowane
inwestycje na terenie naszej gminy. Oprócz tego, Beata Szczepankowska zapoznała sołtysów z interesującymi ich
informacjami związanymi z budową fabryk przez firmę Kronospan.
Podczas spotkania przyjęto także ślubowanie nowego sołtysa
miejscowości Rawki. Została nim Barbara Olender, która
26 października wygrała wybory uzupełniające ogłoszone w związku ze
śmiercią śp. Mieczysława Kaczmarczyka.

Świetlica wiejska w Nowej Wsi k. Duczymina
już po remoncie
23 października został przeprowadzony odbiór robót
polegających na budowie ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej
w miejscowości Nowa Wieś k. Duczymina. Natomiast 26 października wykonawca złożył w Urzędzie Miasta i Gminy
w Chorzelach zgłoszenie o zakończeniu robót polegających na
remoncie sanitariatów.
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Andrzej Danelski kierownik hali sportowej w Chorzelach, nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Chorzelach, trener i pasjonat sportu. Potrafi rozpalić w młodzieży miłość do aktywności fizycznej.
Czy od zawsze chciał Pan zostać nauczycielem wychowania fizycznego?
Tak, oczywiście, myślałem o tym już od najmłodszych lat. Jeszcze w szkole podstawowej marzyłem
żeby zostać nauczycielem wychowania fizycznego. Wszystko zaczęło się od mojego nauczyciela w-f ,
który pokazywał nam różne sztuczki, których nie widzieliśmy nigdy wcześniej. To sprawiło, że chciałem być taki jak mój nauczyciel.
Czy lubi Pan swoją pracę?
Trudno by było pracować, gdyby się tej pracy nie lubiło. Ja mam to szczęście, że lubię swoją pracę i
mam z niej dużą satysfakcję. Można powiedzieć, że jest to moja pasja. Nie poprzestałem na
ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego, skończyłem również podyplomowe studia trenerskie
z piłki nożnej, kurs instruktora piłki ręcznej, kurs instruktora pływania oraz kurs ratownika wodnego.
Nadal się wciąż dokształcam, a robię to wszystko nie dla siebie lecz dla moich uczniów.
Jaka jest Pańska ulubiona dyscyplina sportowa?
Ja lubię wszystkie dyscypliny sportu piłkę ręczną, piłkę nożną, gimnastykę, akrobatykę sportową itd.
Jako nauczyciel w-f nie mogę ograniczać się tylko do jednej dyscypliny, gdyż mógłbym narzucać swoją wolę i ambicję uczniom, a to nie jest profesjonalne. Jednak prywatnie mogę przyznać, że uwielbiam
pływanie, piłkę nożną oraz lekkoatletykę, a zwłaszcza konkurencje rzutowe.
W pracy jest Pan bardzo aktywny, a czy po pracy uprawia Pan jeszcze jakieś formy aktywności?
Jaki jest sekret Pana młodzieńczości?
Sekretem mojego dobrego samopoczucia jest duża aktywność fizyczna, głównie pływanie. Zwykle
przepływam 120, 150 długości basenu.
W jaki sposób wpływa na Pana życie przebywanie z młodzieżą?
Te codzienne zajęcia z młodzieżą dają mi wiele radości, energii i chęci do dalszej pracy. Sprawiają, że
nie ma w moim życiu monotonni, nudy i cały czas się coś dzieje.
Czy młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego?
Z przyjemnością muszę przyznać, że tak. Oczywiście zdarzają się pojedyncze zwolnienia z zajęć w-f,
ale tylko z powodów zdrowotnych. Dzieciaki chętnie ćwiczą, uczestniczą w zawodach szkolnych, powiatowych, między powiatowych, wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich i osiągając wysokie wyniki
z czego jestem naprawdę bardzo dumny.
A w jaki sposób motywuje Pan młodych ludzi do aktywności fizycznej?
Nie ma jednej uniwersalnej formy motywacji. Każdy rocznik, każda grupa jest inna. Z każdą grupą
trzeba postępować inaczej, zastosować inną formę motywacji. Żeby zmotywować ucznia na lekcję
można zastosować dwie formy motywacji tzw. wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna motywacja polega na tym, że uczeń sam chce ćwiczyć, sprawia mu to radość, a co za tym idzie motywuje go to do
dalszej pracy nad sobą. Wtedy rolą nauczyciela jest wspierać takiego ucznia, dawać mu nowe zadania,
ćwiczenia, podnosić mu wyżej poprzeczkę tak by się w tym realizował. Natomiast motywacja zewnętrzna polega na mobilizowaniu ucznia do pracy na lekcji, na przykład poprzez wystawianie ocen.
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A którą formę uważa Pan za skuteczniejszą?
Moim zdaniem ważniejsza jest motywacja wewnętrzna. Uczeń tak zmotywowany, bez względu jaką
ocenę otrzyma, jest zaangażowany na lekcji i wychodzi z niej zawsze zadowolony. Motywacją taką
odznaczają się m.in. sportowcy.
Jakie cechy powinien posiadać sportowiec?
Jedną z ważniejszych cech jaką powinien posiadać sportowiec, to systematyczność. Jeśli nie ma tej
systematyczności zarówno w nauce, życiu jak i sporcie to nic nie wyjdzie. Kolejną ważna cechą jaką
powinien się odznaczać sportowiec to pracowitość, cierpliwość i odporność psychiczna. Przykładem
może być mój uczeń Sebastian Moszczyński, który posiada te wszystkie cechy i dzięki temu osiągnął
już tak wiele w sporcie.
Czy oprócz Sebastiana są jeszcze jacyś uzdolnieni uczniowie?
Tak, oczywiście. Mogę tutaj wymienić wielu uczniów, m.in. Damian Zakrzewski ( uczeń klasy II gimnazjum) trenuje on skoki wzwyż a jego największym osiągnięciem jest zajęcie pierwszego miejsca na
Mistrzostwach Mazowsza w Siedlcach. Kuba Sendrowski ( uczeń klasy III gimnazjum) trenował on
także skoki wzwyż jednak jego największą pasją jest bieganie na średnich dystansach, w 2016 roku został podwójnym Mistrzem Mazowsza i Warmińsko Mazurskiego na dystansie 1000m. Muszę również
wspomnieć o Miłoszu Suchowieckim (uczeń klasy III), który pobił rekord szkoły w biegu na 100m z
czasem 11,99s., czy też Marcina Gwiazdę biegacza na dystansie 300 m uczenia kl. II Muszę jeszcze
dodać, że ogólnie klasy III gimnazjum są na dobrym wysokim poziomie jako całość grupy uzyskując
wysokie wyniki na różnych imprezach sportowych.

Co według Pana wpływa na to, że dzisiejsza młodzież osiąga tak wysokie wyniki w sporcie?
W tym momencie chciałbym w imieniu uczniów i swoim własnym podziękować władzom gminy na czele
z Panią Burmistrz Beata Sczepankowską oraz władzom powiatowym na czele z Panem Zenonem Szczepankowskim. Dzięki tym samorządom szkoła ma do dyspozycji halę sportową, boisko Orlik, boisko wielofunkcyjne, profesjonalny skok wzwyż, skok w dal oraz basen. Kiedy w 1999 roku zacząłem pracować w
Gimnazjum w Chorzelach zajęcia w-f odbywały się na korytarzu. Obecnie możemy zaoferować naszym
uczniom różnorodne zajęcia w komfortowych warunkach, co wpływa na to, że chętnie uczestniczą oni w
zajęciach w-f i zdobywają nagrody na wielu prestiżowych imprezach sportowych.
Przez okres istnienia gimnazjów nasza szkoła
w kategorii chłopców wywalczyła 9 medali
na Mistrzostwach Mazowsza:
- srebro Danelski Kamil pchnięcie kulą,
- srebro Walewacz Piotr – biegi przełajowe
na dystansie 1500m,
- złoto Czaplicki Arkadiusz – skok wzwyż,
- srebro Walewacz Piotr bieg na dystansie 1500m,
- brąz Oleksik Damian – skok w dal,
- brąz Grabowski Dawid – skok wzwyż,
- brąz Dzierzęcki Dawid – skok wzwyż,
- złoto Zakrzewski Damian – skok wzwyż,
- srebro Moszczyński Sebastian– skok wzwyż,
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Sebastian Moszczyński to uczeń klasy III gimnazjum w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach , młody dobrze
zapowiadający się sportowiec, który w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Młodzików w Kozienicach oraz Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików zdobył dwa złote medale w skoku wzwyż. Natomiast na Mistrzostwach
Polski Młodzików w Białej Podlasce wywalczył wysokie czwarte miejsce uzyskując
rekord życiowy 182 cm !!!
Kiedy zacząłeś trenować skoki wzwyż?
Skoki wzwyż zacząłem trenować w klasie I gimnazjum. Było to 2 lata temu. Wtedy to po pierwszych
zajęciach na skoczni zafascynowała mnie ta dyscyplina i zacząłem na poważnie traktować skakanie.
Od jakiej wysokości zaczynałeś?
Moje pierwsze skoki to wysokości 110-115 cm. Dzięki systematycznej pracy i fachowemu prowadzeniu zajęć przez mojego nauczyciela w-f dziś mogę się pochwalić rekordem życiowym 182 cm.
A co Cię zafascynowało w tej dyscyplinie sportu?
Zafascynowało mnie to, że podnosząc sobie coraz wyżej zawieszoną poprzeczkę mogę pokonywać
własne słabości.
Jest jeszcze jakaś dyscyplina sportu, którą lubisz?

Tak, jest to głównie pływanie, chociaż lubię także grę w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę.
Czy trenujesz tylko na lekcjach wychowania fizycznego?
Nie, kiedy mam przerwę, jakieś „okienko” korzystam z tego trenując skoki wzwyż,
dodatkowo chodzę na SKS-y. Trenuję także w domu oraz w klubie sportowym, gdzie doskonalę
swoją technikę.
A w jakim klubie sportowym trenujesz?
Już od półtorej roku trenuję klubie w OKL Ostrołęka gdzie jeżdżę tam na treningi dwa razy
w tygodniu.

W jaki sposób dbasz o swoją formę?
Biegam, ćwiczę na siłowni i pływam. Ważną rzeczą
jest również rozciąganie. Staram się także zdrowo
odżywiać.
Zdobyłeś czwarte miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików U-16. Czy udział w tak prestiżowej imprezie
sportowej to był Twój debiut?
Tak była to największa impreza na jakiej byłem, skoczyłem wtedy 182 cm i ustanowiłem swój rekord życiowy oraz pobiłem rekord szkoły.
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Czy stresowałeś się przed swoim występem?
Tak, przed każdymi swoimi zawodami się stresuję, ale myślę, że ten stres pozytywnie na mnie
wpływa i mi pomaga.
Nie można również pominąć Twojego złotego medalu na Mistrzostwach Województwa
Mazowieckiego w Olecku. Jakie to uczucie stać na podium?
Jest to wspaniałe uczucie, czułem się wtedy wyróżniony i najlepszy ze wszystkich.
Jak Ci się trenuje pod „skrzydłami” pana Andrzeja Danelskiego? Jakim jest trenerem?
Trenuje mi się tutaj bardzo dobrze ponieważ mam tutaj świetne warunki oraz dobrego trenera, który mnie motywuje. Pan Andrzej jest trenerem wymagającym, cierpliwym i bardzo wspierającym.
Kto jest Twoim idolem?
Moim idolem jest Sylwester Bednarek, najlepszy
skoczek wzwyż w Polsce i w Europie. Trener
z mojego klubu zaoferował, że skontaktuje się
z S. Bednarkiem i poprosi aby przekazał dla mnie
swoje profesjonalne kolce do skakania oraz stroje.
Sylwester Bednarek ku mojemu zaskoczeniu
się zgodził co jest dla mnie również wielkim
wyróżnieniem.

Jakie masz plany na przyszłość? Marzysz o karierze sportowca?
Oczywiście chciałbym coś osiągnąć w sporcie, jednak wiem, że czeka mnie jeszcze dużo pracy
dlatego po ukończeniu gimnazjum planuję dostać się do liceum sportowego w Białymstoku.
To bardzo daleko. Co na to Twoi rodzice? Wspierają Cię?
Rodzice bardzo mnie wspierają i pomagają np. dowożąc mnie na treningi. Chciałbym jeszcze
dodać, że bardzo dziękuję Panu Andrzejowi Danelskiemu i swoim rodzicom za to, że poświęcają
swój czas i motywują mnie do dalszego działania. Bez nich na pewno nie udałoby mi się tyle
osiągnąć.
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Naprawiamy drogi
Jak co roku gmina Chorzele prowadzi żwirowanie, wyrównywanie i profilowanie dróg gminnych za pomocą
równiarki samojezdnej. Żwirowanie ma na celu uzupełnienie żwirem lub łamanym kamieniem ubytków w nawierzchni dróg żwirowych na terenie gminy. W tym roku, do tej pory, na żwirowanie nawierzchni i wyrównywanie dróg gmina wydała łącznie 344 709,96 zł.
Podczas obfitych opadów deszczu nawierzchnie żwirowane są wypłukiwane i niszczone przez wodę. Pomimo
wysiłków gminy wkładanych w naprawianie dróg z pogodą nie jesteśmy w stanie wygrać. W tym roku Polskę
nawiedziło wiele nawałnic, które katastrofalnie wpłynęły na jakość dróg. Wystąpiły także lokalne podtopienia
gospodarstw domowych jak i pól uprawnych. Żywioł nie oszczędził również naszej gminy powodując poważne
straty i uszkodzenia nawierzchni dróg gminnych. Za te utrudnienia przepraszamy i zwracamy się do mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość. Dokładamy wszelkich starań, by drogi w naszej gminie były bezpieczne i komfortowe.
Ważna inwestycja w PSP w Zarębach
Dnia 28.09.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące zadania pn.:
„Budowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Zarębach na działkach o nr ew. 912, 910, 1045 obręb
Zaręby, gmina Chorzele wraz z budową na terenie Szkoły Podstawowej w Zarębach drogi wewnętrznej, placu
do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej oraz chodnika na działkach o nr ew. 1044, 1046 obręb

Zaręby, gmina Chorzele". Otwarcie ofert nastąpiło dnia 13.10.2017 r. Na wyżej wymienione zadanie została
złożona 1 oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe NOWAKOWSKI Sp. z.o.o. ul. Al. Komisji
Edukacji Narodowej 20/52 z siedzibą w Warszawie na kwotę 278.841,44 zł brutto.
Gospodarka komunalna

ZGKiM wykonał ostatnio wiele ważnych prac na rzecz naszej gminy. Z akończono budowę wodociągu na
ul. Zygmunta I Starego i Królowej Jadwigi (140 m). Dokonano rozbiórki budynku

gospodarczego w

Duczyminie. Dokonano załadunku i transportu gruzu na drogi gminne w miejscowościach; Łaz (32 tony),
Bagienice (20 ton), Gadomiec Chrzczany (16 ton), Ścięciel (56 ton). Zakupiono i zamontowano 6 znaków dro-

gowych na drogach gminnych w miejscowościach: Poścień Wieś, Raszujka i Łaz.

Pomoc społeczna
•

Od 01.04.2016 r. do 24.10.2017 r. wpłynęło 1935 wniosków o świadczenie wychowawcze (w tym 852
wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018).

•

Od 01.04.2016 r. do 24.10.2017 r. wydano 1737 decyzji w sprawię świadczenia wychowawczego (w tym
655 na nowy okres świadczeniowy 2017/2018).

•

Od 01.04.2016 r. do 24.10.2017 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 14.384.260,00 zł
(czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).
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W dniu 2.11.2017 roku ogłoszono przetarg na „Budowę i modernizację napowietrznych linii
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chorzele, Poścień Wieś, Czaplice Furmany (obręb Rycice), Krukowo, Zaręby i Nowa Wieś Zarębska, gm. Chorzele”.
Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
w
następujących miejscowościach: 1) Chorzele ul. Grunwaldzka - wymiana 5 słupów oświetlenia ulicznego wraz z przewieszeniem infrastruktury elektroenergetycznej (oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego).
2) Poścień Kolonia - montaż linii oświetlenia ulicznego - 13 szt. opraw LED, 1332 m. linii.
3) Zaręby - montaż linii oświetlenia ulicznego - 7 szt. opraw LED, 1012 m. linii.

4) Nowa Wieś Zarębska - montaż linii oświetlenia ulicznego - 5 szt. opraw LED, 690 m. linii.
5) Czaplice Furmany (obręb Rycice) - montaż linii oświetlenia ulicznego - 4 szt. opraw LED, 836 m.
linii.
6) Krukowo - montaż linii oświetlenia ulicznego - 13 szt. opraw LED, 1363 m. linii.
Inwestycje będą wykonywane w oparciu o projekty budowlane. Montaż opraw oświetleniowych w
technologii LED i mocy do 50W.
Otwarcie ofert ma nastąpić 17 listopada.

Projekt na oświetlenie ul. Akacjowej, ul. Ignatowskiego, ul. Szkolnej w Chorzelach
i Krzynowłogi Wielkiej
Konsultacje, wybór oferty i negocjacje dotyczące oświetlenia ulicy Akacjowej rozpoczęły się już w
czerwcu. Obejmowały one szereg procedur, które szczegółowo są opisane w zarządzeniu Nr 52/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000,00 euro. Wykonanie jakiejkolwiek inwestycji musi być poprzedzone przygotowaniem pełnej
dokumentacji projektowej, wykonaniem kosztorysu tej inwestycji oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dopiero mając taką dokumentację można doprowadzić do zrealizowania tej inwestycji. Po zabezpieczeniu środków finansowych przez Radę Miejską dopiero w czerwcu było można przystąpić do
rozpoczęcia realizacji tego zadania.

Letnie miesiące to środek sezonu na roboty budowlane stąd projektanci niechętnie chcą przyjmować
nowe zlecenia do wykonania. Jednak udało się nawiązać współpracę z firmą Grala Jan Projektowanie i
Doradztwo. W związku z tym zostały przygotowane mapy w celu rozpoznania sytuacji. W czasie od
czerwca do października Pan Grala uczestniczył w wizjach terenowych na ulicy Akacjowej po czym
wycenił zlecenie. Na w/w zadanie złożono 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę o wartości
13.500 zł. Kwota ta obejmuje również 3 inne projekty na oświetlenie. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy na wykonanie projektu oświetlenia w/w ulicy. Do podpisania umowy doszło 18.10.2017
roku z firmą Grala Jan Projektowanie i Doradztwo ul. Dzbenin 4E 07-410 Ostrołęka. Termin realizacji
projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest przewidziany na 30.03.2018 roku. W umowie,
o której mowa nie wskazano terminu wykonania oświetlenia, gdyż nie tego dotyczy umowa. Firma
wykonuje cztery projekty na oświetlenie ul. Akacjowej, ul. Ignatowskiego i ul. Szkolnej, a także
oświetlenie w Krzynowłodze Wielkiej na łączną kwotę 13 500,00 zł.
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Październik w szkołach był miesiącem nie tylko intensywnej nauki ale także niezwykle ważnych uroczystości. W szkołach odbyły się uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowania i
pasowania klas pierwszych.
Na uroczystych apelach nie zabrakło humorystycznych scenek z życia społeczności szkolnej, pięknie recytowanych wierszy oraz wspaniałych piosenek w wykonaniu naszych kochanych uczniów. Nie zabrakło również wielu wzruszeń, kiedy to wychowankowie dziękowali swoim wspaniałym nauczycielom za trud i zaangażowanie w nauczanie i troskę o ich dobro. Na uroczystościach pojawili się również znamienici goście,
wśród których nie mogło zabraknąć emerytowanych nauczycieli. Nie ukrywali oni ogromnego wzruszenia i
radości z chwil spędzonych w swych szkołach, z którymi wiąże ich tyle pięknych wspomnień.

Dyrektorzy szkół docenili również swoich nauczycieli dziękując im i podkreślając jak ważną pełnią rolę w
życiu uczniów przekazując im wiedzę na temat świata, wychowując i poszerzając ich zainteresowania. Dyrektorzy podziękowania skierowali także w stronę burmistrz Beaty Szczepankowskiej doceniając jej pracę na
rzecz oświaty i dziękując za pomoc w odnowieniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego

Beata Szczepankowska podziękowała wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz rodzicom za ich codzienny trud i zaangażowanie wkładany w kształcenie i wychowanie
swoich podopiecznych.
— Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najlepsze życzenia
zdrowia, pomyślności oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym. Dzień ten
uświadamia, jak wielką rolę w życiu społecznym odgrywa edukacja. Dziękuję za
wskazywanie młodemu pokoleniu autentycznych wartości życia, naukę tolerancji,
szacunku i zrozumienia dla każdego człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy. Niech Państwa praca na
rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, jaką jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży —
mówiła burmistrz Beata Szczepankowska.
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Kolejnym ważnym wydarzeniem w kalendarzu szkolnym były ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Pierwszaki zostały przyjęte w poczet "świeżo upieczonych" uczniów, dla których rozpoczęła się nowa
szkolna przygoda. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz
udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Burmistrz Beata Szczepankowska chcąc umilić
pierwszakom ten niezapomniany dla nich dzień wręczyła dzieciom drobne upominki i serdecznie im pogratulowała.
-Kochani uczniowie! Z pewnością będzie to dla Was rok obfitujący w nowe, bogate doświadczenia. Życzę
Wam samych miłych i pogodnych chwil oraz samych sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Uczcie się pilnie i
zawsze godnie reprezentujcie Waszą szkołę – mówiła B. Szczepankowska.

Uroczystości we wszystkich szkołach upłynęły w miłej atmosferze wśród ciepłych rozmów i wspomnień z
życia szkoły, które głęboko zapisały się w pamięci wszystkich zebranych.
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Żłobek z perspektywami

Żłobek Miejski w Chorzelach, który powstał z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele będzie obchodził swoje trzecie urodziny. Co najważniejsze, jest to nadal taka jedyna placówka w powiecie przasnyskim. Celem jego utworzenia była pomoc rodzicom w powrocie do pracy zawodowej z terenu naszej gminy.
Przez ten czas placówka zbudowała na tyle pozytywny wizerunek, iż obecnie cieszy się dużym zaufaniem rodziców, którzy oddają swoje pociechy pod opiekę do placówki. Całokształt pracy Żłobka opiera się na tym, że na pierwszym miejscu
zawsze stawiane jest dziecko - jego dobro poprzez stworzenie jak
najlepszych warunków do jego rozwoju. Żłobek ciągle doskonali
jakość oferowanych usług poczynając od wysokich standardów
opieki poprzez wszechstronny rozwój dzieci organizując szereg
różnorodnych zajęć. Dzieci mają zapewnioną nie tylko opiekę na
wysokim poziomie, ale również domową atmosferę, dzięki czemu
czują się bezpiecznie.
W ostatnim czasie, doskonaląc swoją pracę żłobek podjął wiele działań mających na celu m.in. podniesienie nie tylko wiedzy pracowników, ale również jakość oferowanych usług. Jednym z istotnych działań było przystąpienie Żłobka Miejskiego wraz z Przedszkolem Samorządowym do Ogólnopolskiego Programu – ,,Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy". W ramach
tego programu żłobek otrzymał certyfikat jako placówka wspierająca prawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci. Pracownicy przeszli szereg
szkoleń pogłębiając swoją wiedzę na temat żywienia małych dzieci i jego
ważnego wpływu na ich zdrowie. Ocenie podlegała również jakość sporządzanych posiłków, a jadłospisy były oceniane przez Instytut Zdrowia Matki i Dziecka w Warszawie. Obecnie żłobek przystąpił do Ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją, pod nazwą „Bezpieczny i Przyjazny Żłobek”.
Program „Aktywna Tablica”
Dzięki burmistrz Beacie Szczepankowskiej dwie szkoły, które złożyły odpowiednie wnioski uzyskało wsparcie w ramach
programu „Aktywna Tablica” w 2017 r. w wysokości 28 000,00 zł dla dwóch szkół tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w
Krzynowłodze Wielkiej oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi również złożyła wniosek na tablicę interaktywną, jednak nie otrzymała dotacji.
W związku z tym z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej szkoła w Pościeniu Wsi również otrzyma projektor
sfinansowany ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele.
Jest dotacja na podręczniki !!!
Wpłynęła całość dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
w wysokości 161 864,00. W ramach tego wszystkie szkoły z terenu naszej gminy otrzymały dofinansowanie na zakup
podręczników oraz materiałów edukacyjnych.
Informacja
Informujemy, że Rada Miejska w Chorzelach uchwałą Nr 294/XLV/17 z dnia 30 października 2017 roku, po raz kolejny
uznała skargi Dyrektora Podstawowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chorzelach na działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele za bezzasadne, albowiem jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały „działania podejmowane przez Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele miały ugruntowanie w obowiązujących przepisach prawnych i Burmistrz działała w zakresie
swojego upoważnienia”.
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18 października burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z okazji Święta Edukacji Narodowej. Podczas uroczystego spotkania docenieni zostali dyrektorzy i nauczyciele, których praca na rzecz społeczności szkolnej wyróżniała się szczególnym zaangażowaniem, kreatywnością ,
sumiennością i efektywnością. Nagrodzeni zostali : Hanna Wilga (dyrektor PSP nr 2 w Chorzelach), Henryka
Tomaszewska (dyrektor PSP w Krzynowłodze Wielkiej), Grażyna Tymińska ( dyrektor PSP w Pościeniu Wsi),
Teresa Niska ( nauczyciel przyrody w PSP w Pościeniu Wsi), Alina Wiśniewska (nauczyciel j. polskiego w
PSP w Zarębach), Marianna Piórkowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w PSP w Krukowie), Danuta
Lipowska (nauczyciel j. rosyjskiego w PSP w Duczyminie), Mariola Majewska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w PSP nr 1 w Chorzelach), Lillia Więckowska (nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach), Alicja Grabowska (nauczyciel j. rosyjskiego w PSP nr 2 w Chorzelach), Agnieszka Chmielińska (nauczyciel informatyki w PSP w Zarębach), Andrzej Danelski (nauczyciel wychowania fizycznego w PSP nr 2 w Chorzelach), Maciej Kosmy (nauczyciel informatyki w PSP w Krzynowłodze Wielkiej). W słowach skierowanych do nagrodzonych burmistrz podkreśliła wagę zawodu jakim jest nauczyciel i podziękowała za ich pracę pedagogiczną na rzecz dzieci i młodzieży.
- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Państwu tylko jasnych
chwil, uśmiechu na co dzień i dumy z talentów, które rozkwitają
dzięki Państwu. Życzę aby udało się wzbudzić w każdym młodym
człowieku pragnienie uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, oby trudna i piękna praca była wspaniałą, niekończącą się
podróżą – dodała B. Szczepankowska.
Burmistrz Beata Szczepankowska doceniła również nauczycieli
emerytowanych
Barbarę
Kiliś,
Jadwigę
Kucińską
i Wandę Jastrzębską, wręczają im listy gratulacyjne. Część
artystyczną przygotował chorzelski OUK, w której wystąpiły
uzdolnione dzieci i młodzież z naszej gminy .
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Aleja Dzieci ul. 11 listopada (galeria)

