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NA WNIOSEK BURMISTRZ DODATKOWE 100 TYŚ ZŁ. Z GMINY DLA SPÓŁEK WODNYCH
autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Jak istotna jest działalność Spółek Wodnych dla mieszkańców, a przede wszystkim rolników,
nikomu nie trzeba wyjaśniać. Na wniosek burmistrz Beaty Szczepankowskiej, podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Chorzelach – zwiększono o 100 tyś zł środki na dotacje celowe z budżetu Gminy
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców i rolników przez
Spółki Wodne w Krzynowłodze Wielkiej i Zarębach.
Wysokość rocznej składki członkowskiej na 2019 rok, ustalona przez delegatów Spółek Wodnych,
pozostaje dzięki temu niezmieniona i wynosi podobnie jak w poprzednich latach 5,00 złotych od hektara
użytków rolnych, z terminem płatności do 15 maja.

Na początku kwietnia, dwie funkcjonujące na terenie Gminy Chorzele Spółki Wodne: Krzynowłoga
Wielka i Zaręby odbyły swoje walne zebrania. Uczestniczyła w nich burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele Beata Szczepankowska.

Burmistrz otrzymała od prezesów Sabiny
Brzostek i Andrzeja Moskalika oraz przedstawicieli Spółek podziękowania za bardzo dobrą
współpracę, zrozumienie potrzeb i wsparcie
finansowe w 2019 roku po 50 tyś zł dla każdej ze
Spółek. Burmistrz również przekazała wszystkim
słowa uznania za zaangażowanie i trud wkładany
w działalność obu Spółek.
Beata Szczepankowska zapewniła o kontynuacji
dobrej współpracy i dalszym wspieraniu ważnej
działalności. Słowa te ziściły się podczas
ostatniej sesji Rady, kiedy zwiększono środki
o 100 tyś zł.
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Burmistrz z kolejną gospodarską wizytą
Tym razem w Czaplicach Wielkich. Będzie oświetlenie i zagospodarowanie terenu
wokół stawu. Burmistrz Beata Szczepankowska odwiedza poszczególne sołectwa
i miejscowości Gminy Chorzele i wraz z sołtysami, radnymi i mieszkańcami rozmawia
o potrzebach oraz planowanych inwestycjach.
19 lipca burmistrz spotkała się w Czaplicach
Wielkich z bardzo aktywną i od początku
urzędowania zabiegającą o sprawy mieszkańców
sołtys Iwoną Szymkowską, aby na miejscu
poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców wsi
i poinformować o już podjętych krokach
inwestycyjnych.
W Czaplicach Wielkich zostanie
wykonane oświetlenie oraz uporządkowany teren wokół istniejącego stawu.

wkrótce

Pani Sołtys zwróciła się także do władz Gminy o plac zabaw, który mógłby zostać
zlokalizowany na terenie należącym do Gminy.

50 TYŚ. ZŁ OD MARSZAŁKA DLA SOŁECTW Z GMINY CHORZELE !
autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Gmina otrzymała maksymalną możliwą pulę środków na 5 złożonych wniosków, czyli 50 tyś zł. Dotyczą one
inwestycji na terenie 8 naszych sołectw o wartości łącznej ponad 103 tyś zł. Wkłady własne do każdego
z projektów w kwocie ponad 53 tyś zł zapewniła Gmina Chorzele.

Swoje umowy tego dnia podpisały w Chorzelach także pozostałe gminy z naszego powiatu, a wsparcie
finansowe otrzymało łącznie 29 sołectw. Umowy ze strony Zarządu Województwa podpisały panie
wicemarszałek: Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu.
Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań.
Projekty dofinansowane w Gminie Chorzele:
1. Remont świetlicy wiejskiej w Pruskołęce wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – wartość projektu
20 tyś zł - 10 tyś zł Gmina Chorzele + 10 tyś zł Urząd Marszałkowski.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziwój Nowy - wartość projektu 21 tyś 714 zł - 11 tyś
714 zł Gmina Chorzele + 10 tyś zł Urząd Marszałkowski.
3. Remont pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - wartość projektu 20 tyś zł - 10 tyś zł Gmina Chorzele + 10 tyś zł Urząd Marszałkowski.
4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby - wartość projektu 20 tyś zł 10 tyś zł Gmina Chorzele + 10 tyś zł Urząd Marszałkowski.
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Opaleniec, Bagienice, Dzierzęga Nadbory - wartość projektu 22 tyś zł - 12 tyś zł Gmina Chorzele + 10 tyś zł Urząd Marszałkowski.
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GMINA WSPIERA FINANSOWO CHORZELSKĄ FUNDACJĘ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
autor: I.O.

W dniu 25 czerwca wiceburmistrz
Katarzyna Brzezicka oraz skarbnik
Ewa Monika Werder podpisały
z Bożeną Bogumiłą Sznytka i Ewą
Małgorzatą Orzoł - prezesem oraz
skarbnikiem Chorzelskiej Fundacji
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Iskierka” dwie umowy na realizację
i dofinansowanie zadań publicznych.

Pierwsza umowa dotyczy zadania pn. „Druga szansa”. Gmina Chorzele dofinansuje realizację zadania
kwotą 5 000 zł., tj. kwotą o jaką wnioskowała Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Iskierka”.
Zadanie obejmuje cykl zajęć warsztatowych dla młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności
umysłowej. W zależności od możliwości psychofizycznych niepełnosprawnych uczestników będzie
ustalony czas trwania zajęć do 4 godzin, raz w tygodniu, w okresie od lipca do grudnia 2019 roku.
Cotygodniowe zajęcia odbywać się będą pod opieką doświadczonego pedagoga i socjoterapeuty.

Cykliczne spotkania będą obejmowały aktywność plastyczną, manualną, ruchową, wspólne gry i zabawy
integracyjne, zajęcia stymulujące wielozmysłowo, zachęcające uczestników do twórczego działania
w różnych formach aktywizacji społecznej, psychicznej i fizycznej. Celem projektu jest stymulowanie
rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć o charakterze twórczym, plastycznym i ruchowym, rozwijających umiejętności komunikacyjne w grupie
i umożliwiających doświadczanie relacji społecznych.

Druga umowa dotyczy zadania pn. „Aktywność fizyczna na rowerze”. Gmina Chorzele dofinansuje
realizację zadania kwotą 1 211,00 zł., tj. kwotą o jaką wnioskowała Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Iskierka”.
Zadanie dotyczy organizacji rajdu rowerowego dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelach pod
hasłem „Aktywność fizyczna na rowerze”. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami spędzą czas na wycieczce rowerowej po Gminie Chorzele, wzdłuż wytyczonej trasy: Chorzele – Bugzy – Dębowe Góry –
Jarzynny K. – Zdziwój Stary – Duczymin – Chorzele. Przedsięwzięcie jest zachętą do aktywności
fizycznej w plenerze, zdrowego i wesołego spędzania czasu wolnego wspólnie z rodzicami, a także
promocją walorów przyrodniczych środowiska lokalnego. Realizacja zadania będzie okazją do przekazania
wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia na
długie lata.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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autor: K.Purzycka

W niedzielę, 30 czerwca 2019 r. na Stadionie Miejskim w Chorzelach odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło aż 12 jednostek OSP z terenu całej Gminy Chorzele.
W uroczystości uczestniczyli również m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska,
były starosta, a obecny Radny Powiatu Przasnyskiego Zenon Szczepankowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chorzelach Michał Wiśnicki, Zastępca Komendanta PPSP w Przasnyszu Jarosław
Andruszkiewicz, Zarząd Gminnego ZOSP RP, komisja sędziowska z PPSP w Przasnyszu oraz wielu
mieszkańców.

W konkurencjach wystartowali strażacy z Budek, Duczymina, Krukowa, Nowej Wsi, Łazu, Pruskołęki, Rycic,
Rembielina, Rzodkiewnicy, Raszujki, Zdziwója Starego i Zarąb. Jak co roku jednostki rywalizowały
w sztafecie pożarniczej z przeszkodami i ćwiczeniach bojowych.
Tegorocznymi zwycięzcami zostali strażacy z OSP Łaz, II miejsce zajęli reprezentanci OSP Budki, a na III
pozycji uplasowali się druhowie OSP Pruskołęka. Szczególne wyróżnienie należy się drużynie żeńskiej z OSP
Zaręby – dziewczyny wykazały się szybkością i sprytem, dorównując w rywalizacji swoim kolegom.

Każda z drużyn otrzymała puchar oraz nagrody pieniężne, które zostaną przeznaczone na doposażenie sprzętu bojowego
poszczególnych jednostek. Wszystkich uczestników nagrodzono także pamiątkowymi medalami. Na zakończenie Zarząd
Gminnego ZOSP RP wręczył puchar i podziękował byłemu staroście Zenonowi Szczepankowskiemu za wieloletnią
współpracę oraz ogromne wsparcie, na które strażacy z naszej gminy mogli liczyć przez ostatnie 20 lat. Słowa uznania za
sukcesywną pomoc skierowane zostały również do Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej i władz
Gminy.
Za wytrzymałość i zaciętą walkę, mimo doskwierającego upału, wszystkim drużynom należą się ogromne gratulacje
i gorące brawa. Jesteśmy z Was dumni!
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autor: A.T.

Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłków i niezbędnych ubrań, poradnictwo prawne i psychologiczne,
zasiłki celowe, wsparcie w staraniach o DPS, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, organizacja
pogrzebów dla bezdomnych i samotnych, monitoring, teleopieka, Klub Seniora, zajęcia dla niepełnosprawnych. To niektóre z realizowanych przez Gminę Chorzele zadań z zakresu pomocy społecznej. Gmina
Chorzele realizuje je na wysokim poziomie m.in. poprzez działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównym celem działania tej placówki jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i
rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać życiowych trudności. Tym samym Ośrodek umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawowym założeniem pomocy społecznej jest doprowadzenie osoby
z niej korzystającej do usamodzielnienia się i pełnej integracji ze społeczeństwem. Ośrodek wyznacza zatem cele, daje narzędzia do jego osiągnięcia
oraz pomaga w realizacji określonych zamierzeń. Pracownicy Ośrodka są
więc jak wierni przyjaciele, którzy nigdy nie opuszczą w potrzebie, nie
szukają rozgłosu oraz zawsze wyciągną życzliwą dłoń.
Pomagamy i wspieramy…
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach realizuje wiele zadań. Udziela schronienia, zapewnia posiłki i niezbędne ubrania osobom tego pozbawionym. Organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne. Zajmuje się
sprawieniem pogrzebu dla osób bezdomnych i samotnych. Udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami. Pomaga również
w staraniach o dom pomocy społecznej oraz świadczy usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania.
Obszarów pomocy jest wiele. Skąd więc Ośrodek czerpie fundusze na realizację zadań? Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej instytucja ta, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wówczas są one
realizowane z budżetu wojewody. Drugi i podstawowy obszar działalności to zadania własne gminy, które są
finansowane z budżetu Miasta i Gminy Chorzele.
Dbamy o osoby starsze i niepełnosprawne
Głównym celem działania Ośrodka na rzecz osób starszych bądź niepełnosprawnych jest utrzymanie ich
w środowisku zamieszkania w maksymalnie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Na rzecz poprawy sytuacji
naszych seniorów na pierwszym miejscu znajdują się usługi opiekuńcze świadczone bezpośrednio u mieszkańca
w domu. Usługi opiekuńcze to świadczenie obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem osobie starszej, która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Wymiar
i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i materialnej,
sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.
Osobom starszym potrzebującym całodobowej opieki Ośrodek pomaga w kompletowaniu dokumentacji
i uzyskaniu miejsca w Domu Pomocy Społecznej.
W ubiegłym roku ponad 60 osób skorzystało z usług opiekuńczych!
Dzięki pomocy usługowej ludzie starsi, obłożnie chorzy, niepełnosprawni mają możliwość funkcjonowania
w swoim naturalnym środowisku. Liczba godzin dziennie oraz liczba dni w tygodniu, w których świadczone są
usługi jest określona indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb klienta. W 2018 roku tą formą pomocy zostało objętych 66 osób, z którymi pracowało 5 opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i 37 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie (w zależności od potrzeb). Usługi opiekuńcze są dofinansowywane z budżetu gminy.
Stały monitoring środowisk
Prowadzony jest także monitoring środowisk niekorzystających lub rezygnujących z usług opiekuńczych, które
z racji wieku, samotności oraz stanu zdrowia, w ocenie pracowników Ośrodka wymagają nadzoru. Monitoring to
wizyta przynajmniej raz w miesiącu, pozwala na zbudowanie zaufania pomiędzy pracownikiem socjalnym,
a potencjalnym klientem jeszcze przed objęciem usługami opiekuńczymi. Ten rodzaj pomocy niweluje także
poczucie osamotnienia, ponieważ ktoś okazuje zainteresowanie i troskę losem osoby starszej.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne. Prawo do umieszczenia
w tej placówce przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy
w formie usług opiekuńczych. Aby skierować daną osobę do specjalistycznego domu opieki, należy uzyskać jej
zgodę, bądź zgodę jej przedstawiciela ustawowego lub na podstawie postanowienia sądu o umieszczeniu bez zgody
strony w domu pomocy społecznej. Kierowanie do domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym. W ubiegłym roku 20 mieszkańców naszej gminy zostało objętych profesjonalną
opieką w domu pomocy społecznej.
Odpłatność ponoszona przez Gminę Chorzele
Wzrastająca liczba rodzin, których członkowie (w tym dzieci) długotrwale chorują lub są osobami z niepełnosprawnościami, bądź też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich
nakładów finansowych na zapewnienie im opieki całodobowego lub dziennego wsparcia. Zwiększa się liczba osób
korzystających z usług opiekuńczych oraz wydatki związane z realizacją tego zadania przez gminę.
Pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej również niesie ze sobą dość wysokie koszty, które niestety
stale rosną, co obciąża budżet gminy. Mimo to, w celu umożliwienia osobom wymagającym opieki, pozostania jak
najdłużej w miejscu zamieszkania, Gmina Chorzele stara się rozwijać usługi opiekuńcze, podnosić ich jakość i jak
najbardziej dopasowywać do potrzeb odbiorców.
Pomagać może każdy
Niezwykle budujący jest fakt, że w naszej gminie istnieją osoby oraz placówki, dla których pomoc potrzebującym to
nie przymus czy służbowy obowiązek - to przede wszystkim sposób na życie, nie nastawiony na publiczny rozgłos.
A dowodów na empatię i bezinteresowne wsparcie było co nie miara. Wspomnieć należy chociażby natychmiastową
reakcję burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach na tragedię jaka
spotkała dwóch mieszkańców Czaplic Wielkich, którzy w wyniku pożaru stracili dach nad głową oraz cały dorobek
życia. Dzięki natychmiastowej zorganizowanej zbiórce ubrań, produktów spożywczych, środków finansowych przekazanych przez wielu mieszkańców gminy, udało się umożliwić „nowy start” poszkodowanej rodzinie.
– Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych. Na ludzi dobrych i skromnych, pomagających bez
wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących nieskończenie wiele dobrego. Jestem bardzo wdzięczna za
wszelkie wsparcie. To wyraz otwartości serca i umiejętności czynienia dobra wobec innych ludzi. Cieszę się, że
w naszej gminie są osoby, które chcą bezinteresownie pomagać. – podkreśla burmistrz Beata Szczepankowska.

Kolejne innowacyjne projekty

Krajowy System Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej
Z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej po raz kolejny zostały podjęte nowatorskie działania w kierunku
pomocy osobom samotnym, starszym i schorowanym. W najbliższych miesiącach uruchomiony zostanie system
Powszechnej Teleopieki dla mieszkańców Gminy Chorzele.
Teleopieka to możliwość zapewnienia dodatkowej pomocy dla osób starszych, samotnych, chorych
i niepełnosprawnych. Projekt ten ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Jak to działa? Otóż osoby objęte opieką zakupują telefony i niewielkie nadajniki, które mogą np. nosić na ręce i na
szyi. Jeśli źle się poczują, przewrócą się, albo po prostu będą chciały wezwać pomoc mogą nacisnąć guzik,
a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do całodobowo funkcjonującego Centrum Operacyjno-Alarmowego /COA/,
które powiadomi osoby spokrewnione lub sąsiadów albo bezpośrednio zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.
Gmina będzie ponosić koszty opłaty dostępowej do podsystemu przywoławczo-alarmowego dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakupienie telefonu wraz z nadajnikiem wyposażonym w przycisk bezpieczeństwa, który przyciskamy w momencie zasłabnięcia czy innego zagrożenia życia
i tym samym uruchamiamy procedurę alarmową - powiadomienie odpowiednich służb - pogotowia ratunkowego.
Pamiętaj - jeden przycisk może uratować Twoje życie! System teleopieki działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
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Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach bierze udział w programie "Opieka 75+". W związku z tym,
w 2018 r. pozyskano 12 564,00 zł na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi
opiekuńcze.
Klub Seniora – witalność i pasja!
Pasja i chęć działania są̨ niezależne od wieku. Niezaprzeczalnym dowodem na to, jest już prawie trzydziestoletnia
działalność Klubu Seniora. Obecnie należy do niego kilkadziesiąt osób, które spotykają się w każdy wtorek. Gmina
wraz z dyrektorem Ośrodka Upowszechniania Kultury udostępniła dla Klubu Seniora pomieszczenie w budynku
OUK. Na zebraniach planują swoją aktywność społeczno – kulturalną, która uświetnia wiele uroczystości
gminnych. Nie brakuje również wydarzeń, które są organizowane z myślą o naszych Seniorach. Są to m.in.: Bal
Seniora, Dzień Seniora, spotkania opłatkowe i wielkanocne, wycieczki, wyjazdy integracyjne itp. Kilka lat temu
działalność Klubu zaowocowała powstaniem zespołu muzycznego „Chorcanto”, który swoją twórczość prezentuje
na piknikach rodzinnych, festynach, dożynkach oraz na największej, gminnej imprezie plenerowej - Dniach
Chorzel. Warto podkreślić, że grupa ta, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej nagrała już dwie płyty
z autorskimi utworami oraz wykonaniami polskich przebojów. Działalność Klubu jest współfinansowana ze
środków Gminy Chorzele.
Jak widać nasi seniorzy poprzez działalność w Klubie znajdują nowe przestrzenie do samorealizacji i za to należą
im się ogromne brawa!.
Spotkania zbliżają… - czyli zajęcia dla osób niepełnosprawnych
Wychowywanie osoby niepełnosprawnej to nie tylko ciągła walka o stały rozwój dziecka, ale też wiele przyziemnych spraw. W takiej sytuacji najważniejsze jest to, aby osoba niepełnosprawna oraz jej rodzina nie zostawali sami
ze swoimi problemami, nie izolowali się, nie zamykali na pomoc innych. Dlatego też, z inicjatywy burmistrz Beaty
Szczepankowskiej na terenie gminy organizowanych jest wiele zajęć przeznaczonych dla osób o niepełnej
sprawności, na które uczęszczają wraz ze swoimi opiekunami. Należą do nich między innymi zajęcia świetlicowe,
które odbywają się w każdy czwartek, w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach. Charakter zajęć jest
różnorodny, spełniający oczekiwania uczestników. Bo przecież każda z osób niepełnosprawnych jest inna. Są różne
rodzaje dysfunkcji, różne osobowości i to wszystko muszą brać pod uwagę inicjatorzy spotkań. Stąd też na
zajęciach odbywają się warsztaty plastyczne, ćwiczenia manualne, zabawy taneczno- ruchowe oraz wiele innych.
Oprócz tego, grupa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunowie są zapraszani na wiele uroczystości gminnych,
co pozwala im na stałą integrację z tutejszą społecznością. To jednak nie wszystko. W ostatnim czasie dzieci
i młodzież niepełnosprawna z Miasta i Gminy Chorzele wzięła udział w Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym
Caritas "Bądźmy Razem". Festyn miał miejsce w Ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach koło Nowogrodu. Zawody
odbyły się w ramach XIX Olimpiady Sportowej dla Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania były
atrakcje dodatkowe, takie jak: pokaz pojazdów Policji, Straży Pożarnej oraz pokaz pierwszej pomocy. Każdy
z uczestników wrócił szczęśliwy, z nagrodami i medalami na szyi. To była niezwykła przygoda.
W ostatnim czasie Gmina Chorzele udzieliła także wsparcia finansowego dla stowarzyszenia „Iskierka” na zajęcia
dla osób niepełnosprawnych. Cotygodniowe zajęcia odbywać się będą pod opieką doświadczonego pedagoga
i socjoterapeuty. Celem projektu jest stymulowanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć o charakterze twórczym, plastycznym i ruchowym, rozwijających umiejętności
komunikacyjne w grupie i umożliwiających doświadczanie relacji społecznych.
Częste kontakty z ludźmi są bardzo potrzebne do osobistego rozwoju i poczucia szczęścia osób starszych
i niepełnosprawnych. Bogate relacje międzyludzkie ubogacają każdego z nas, a osobom z różnymi dysfunkcjami
pozwalają czuć się w pełni akceptowane i lubiane. Dlatego też, burmistrz Beata Szczepankowska oraz placówki jej
podległe, nieustannie dokładają wszelkich starań, aby każdy mieszkaniec gminy czuł się szanowany i potrzebny,
a w gorszych chwilach miał pewność, że zawsze otrzyma opiekę i wsparcie.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl
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Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci to nie lada wyzwanie. Jednak uśmiech dziecka
i jego szczęście są wartością nadrzędną dla każdego z nas. Dlatego też, jak co roku, na terenie
Miasta i Gminy Chorzele odbywają się Półkolonie 2019, sfinansowane ze środków Gminy
Chorzele oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy
współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach.

To była niesamowita, wakacyjna przygoda!
Od 1 lipca dzieci z terenu naszej gminy miały okazję uczestniczyć w I turnusie półkolonii
socjoterapeutycznych „Lato w mieście 2019”. Jest to jeden z pomysłów na spędzenie czasu wolnego,
który zapewnia rozwój intelektualny oraz bezpieczny wypoczynek dla młodych mieszkańców naszej
gminy.
Półkolonie trwają cały miesiąc, z podziałem na dwa turnusy. 12 lipca zakończył się pierwszy z nich.
Ze starannie przygotowanych zajęć i niezwykłych atrakcji skorzystały dzieci z PSP nr 1 w Chorzelach,
PSP nr 2 w Chorzelach, PSP w Zarębach oraz z PSP w Krukowie. Chętnych na świetną zabawę nie
brakowało! Tylko w I turnusie udział wzięło aż 75 uczestników.

Półkolonie to nie tylko zajęcia rekreacyjno - sportowe promujące zdrowy styl życia. To przede
wszystkim wycieczki do najciekawszych miejsc w okolicy, wspólne gry i zabawy, konkursy
plastyczne, turnieje oraz zajęcia na basenie oraz hali sportowej. Największą atrakcją dla dzieci
okazał się wyjazd do westernowego miasteczka Mrongowile w Mrągowie i Galindia. Dzieci w trakcie
półkolonii odwiedziły również Komisariat Policji, remizę OSP w Chorzelach oraz Miejsko – Gminną
Bibliotekę Publiczną w Chorzelach. Oprócz tego uczestnicy wzięli udział w pokazie Państwowej
Straży Pożarnej w Przasnyszu na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Uczniów odwiedziła
również Chorzelska Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
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Półkolonie zakończyły się piękną uroczystością, na której każda z grup zaprezentowała swój
niezwykły pokaz talentów. Na widowni zasiedli zaproszeni goście oraz rodzice. Obecna była również
Katarzyna Brzezica – Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, która skierowała do uczestników
półkolonii, w imieniu Beaty Szczepankowskiej oraz swoim, ciepłe słowa i życzenia. - Czekało tu na
Was wiele ciekawych zadań, spotkań, a niekiedy zapewne i wyzwań. Jestem przekonana, że
umiejętności, które zdobyliście podczas prowadzonych zajęć, z pewnością przyczynią się do
Waszego dalszego rozwoju, a przyjaźnie tutaj zawarte towarzyszyć Wam będą przez długie lata.
Mam nadzieję, że każdy dzień spędzony na tegorocznych koloniach był dla Was fascynującą
przygodą, pełną inspirujących wydarzeń. Dorastajcie mądrzy, nie bójcie się marzyć i spełniajcie
mniejsze i większe pragnienia – mówiła burmistrz.

Nad bezpiecznym i niezwykle
ciekawym przebiegiem półkolonii
czuwali wspaniali opiekunowie,
którzy wykazali się ogromnym
zaangażowaniem, pracowitością,
a przede wszystkim pedagogiczną
pasją. Nie zabrakło także pamiątkowych dyplomów oraz upominków. Atmosfera spotkania była
wyjątkowo miła i przyjazna.
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Pracują w pocie czoła, nieraz ponad 20 godzin na dobę, choć nie mają żadnej gwarancji, że ich starania
przyniosą plony. Rolnicy – bo to o nich mowa – są często niedoceniani, a bez ich pełnej poświęcenia
pracy zwyczajnie nie mielibyśmy co jeść.

Źródło: nowoczesnerolnictwo.info

W rolnictwie zyski często nie są adekwatne do zainwestowanych pieniędzy i włożonej pracy. Szczególnie jeśli
mamy do czynienia z produkcją specjalistyczną, taką jak np. ogrodnictwo czy sadownictwo. Te branże
wymagają wyjątkowo wysokich nakładów. To właśnie specjalizacja jest kolejnym elementem podnoszącym
ryzyko opłacalności.
Praca rolnika i jej efekty zależą w dużej mierze od pogody. To główny i najbardziej nieprzewidywalny
czynnik determinujący plony. Czy słońce, czy deszcz, rolnik swoją pracę wykonać musi. A efekty i tak
bywają różne. Rolnik zawsze ma obawy czy warunki atmosferyczne nie przeszkodzą w zbiorach oraz czy nie
spowodują, że plony będą uszkodzone bądź całkowicie zniszczone.
Według Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeciętne gospodarstwo liczy 10,5 ha. Tymczasem, jak podają specjaliści, by w ogóle opłacało się żyć z rolnictwa, trzeba by mieć od około 50 ha w górę.
Sen z powiek wielu rolnikom spędza tegoroczna pogoda. Trzykrotne przymrozki bardzo mocno przerzedziły
sady owocowe. Ucierpiały niektóre warzywa, szczególnie te wcześniejsze, bo również na nie ochłodzenie
wpłynęło niekorzystnie. Druga sprawa to wiosenna susza, która była bardzo dotkliwa dla wielu roślin
(w marcu i kwietniu w wielu rejonach Polski w ogóle nie padał deszcz). Suchą wiosnę poprzedziła niezbyt
śnieżna zima, co przełożyło się na niską wilgotność gleby, a to nie sprzyjało wzrostowi roślin. Na tym nie
koniec zmartwień. Pogoda nie dość, że jest kapryśna, to i trudna do przewidzenia. A to sytuacji nie ułatwia.
Są miejsca, gdzie wystąpiły podtopienia i jest bardzo prawdopodobne, że rolnicy nie zbiorą plonów z tych
terenów. Gdy do tego dodamy czerwcowe tropikalne upały, a w efekcie suszę, mamy na przykładzie kilku
miesięcy kaprysy aury w całej okazałości.

Fakty i mity
Wielu osobom, szczególnie mieszkańcom wielkich miast, rolnictwo kojarzy się głównie z niskim KRUS-em,
nowoczesnymi maszynami i z wysokimi dopłatami w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej.
W rzeczywistości sprawa dopłat wygląda zupełnie inaczej. Podobnie jest, jeśli chodzi o maszyny rolnicze,
takie jak ciągnik, kombajn czy prasa. Fakt, ich ceny są porównywalne z cenami luksusowych samochodów
czy mieszkania w metropolii, ale to przecież bardzo ważne narzędzia pracy, dzięki którym gospodarstwa rolne
mogą funkcjonować. Zwłaszcza, że rąk do pracy nie przybywa, a raczej ubywa…
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Efekt jest taki, że ludzie utrzymujący się z ziemi nie tylko zakasują rękawy, ale wręcz harują ponad siły.
Praca po 20 godzin na dobę przez okrągły tydzień to dla wielu standard. O urlopie na żądanie bądź
wyjeździe latem nad morze czy za granicę mogą tylko pomarzyć. A w całym tym zabieganiu trzeba jeszcze
znaleźć czas na śledzenie zmieniających się przepisów i przestrzeganie rozlicznych ważnych terminów.
Właściciel gospodarstwa musi pamiętać nie tylko o tym, by we wskazanym czasie złożyć wnioski o dopłaty
bezpośrednie czy do materiału siewnego, ale też m.in. pilnować zwrotu podatku akcyzowego czy terminów
wywożenia nawozów azotowych albo obornika. Ale to nie wszystko. Oddzielnym zagadnieniem jest
szczegółowa ewidencja z prowadzonej działalności (dokumentację należy przechowywać w wielu
wypadkach minimum 5 lat w razie kontroli). Wśród nich ewidencja środków ochrony roślin, każdej
otrzymanej dotacji czy zdarzeń – tzw. ruchu populacji, jeśli hoduje zwierzęta (w tym urodzeń, zgonów,
kupna, sprzedaży). Każdy taki ruch w ciągu 7 dni obowiązkowo należy zgłaszać do ARMiR. Jeśli rolnik
uczestniczy w programie rolno-środowiskowym, to jeszcze musi mieć plan nawozowy i ewidencjonować
wszystkie daty oraz dawki. Jeśli uprawia zboże, musi mieć numer paszowy, a to oznacza obowiązek
prowadzenia spisu kupna i sprzedaży ziarna (komu, ile, itp.).

Nie ma kokosów
Te wszystkie zabiegi wcale nie gwarantują godnego życia. Wysokie ceny środków produkcji to jedno, a dwa
– niewielki wpływ na ceny wyprodukowanych przez siebie plonów. Biorąc pod uwagę wartość produkcji
rolno-spożywczej w 2017 r. wśród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, Polska znalazła się na
siódmej pozycji (m.in. za Niemcami, Hiszpanią czy Holandią, a także Francją, która jest liderem). Dane te
mogą napawać umiarkowanym optymizmem, jednak wydajność naszych gospodarstw, mierzona m.in.
stosunkiem wartości dodanej do jednostki pracy w rolnictwie, rodzi szereg wątpliwości. Okazuje się bowiem,
że przy porównywaniu technik hodowlanych i produkcyjnych oraz metod optymalizacji i modernizacji
gospodarstw Polska wypada słabo.

Za chlebem… do miasta
Wsie nie przypominają dziś tych tradycyjnych, gdzie z dziada pradziada przekazywano gospodarstwo. Młodzi
wybierają łatwiejszą, bardziej przewidywalną pracę w miastach, gdzie mają większą szansę, że będą się
realizować. Tymczasem ziemia, która leży odłogiem, dziczeje, traci swoją wartość, dlatego nie można
dopuścić do sytuacji, aby nie była regularnie uprawiana. Tym bardziej, że jest potrzebna do wytwarzania
żywności. Mieszkańcy miast przyglądają się dochodom rolników, ale już nie zauważają, że rolnik nie zarabia
przez cały rok. Bo przecież sieje się na wiosnę, zbiera plony jesienią, a sprzedaje jesienią lub na wiosnę
następnego roku. Więc ten cykl ma zawirowania, także finansowe. Mocna psychika, wytrwałość oraz
odporność na niepowodzenia i porażki jest wpisana w ten zawód.
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Życie na wsi to nie bajka
Rolnik nie dość, że się napracuje, to bywa, że i nic nie zarobi. Zdarza się, że plony zostają na polu... Powody
są różne. Czasem zwyczajnie nie opłaca się ich zbierać. M.in. dlatego rolnicy protestują. Nie wszystkim się
to podoba. Bo blokują drogi, wychodzą na ulice, manifestują swoje niezadowolenie w stolicy lub
w miastach powiatowych. Jeśli sytuacja się nie poprawi, rządzący nie zauważą problemów rolników, a ci nie
dostaną odpowiedniego wsparcia, za kilkadziesiąt lat możemy mieć problem z tym, kto nas będzie żywił.
A to już będzie zmartwienie nie tylko rolników. W końcu to dzięki nim mamy codziennie na naszych
stołach chleb, owoce czy warzywa.
Mazowsze to region przemysłowo – rolniczy o dynamicznie rozwijającej się gospodarce i najwyższym
w kraju potencjale produkcyjnym. Samorząd województwa docenia ciężką i często niewdzięczną pracę
rolników. Wsparcie z budżetu Mazowsza trafia m.in. na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz
promocję żywności o wysokiej jakości.
Rolnictwo na Mazowszu
2474,5 tys. ha łączna powierzchnia gospodarstw rolnych; - 87 proc. użytki rolne; - 2/3 użytków to zasiewy;
- 76 proc. zasiewów to zboża; - 44 proc. zbiorów krajowych to zbiory owocowe na Mazowszu; - prawie 2 mln
ton produkcja owoców z drzew w sadach; - prawie 700 tys. ton łączne zbiory warzyw.
Na podstawie i źródło: miesięcznik "Mazowsze. Serce Polski".
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W miejscowości Raszujka, przy wspaniałej słonecznej pogodzie w dniu 21 lipca odbył się XIV Turniej
Wsi. W imprezie, obok drużyn i mieszkańców, udział wzięli m.in. Beata Szczepankowska Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele, Zenon Szczepankowski - były starosta, obecnie radny Rady Powiatu
Przasnyskiego, Ryszard Kosiorek- radny Rady Miejskiej w Chorzelach i Mieczysław JachimowskiPrezes OSP w Raszujce oraz Janusz Nidzgorski- dyrektor OUK.
W turnieju zmagało się dziewięć drużyn z terenu miasta i gminy Chorzele. Drużyny rywalizowały w sześciu
konkurencjach: latające gąbki, bieg olbrzymów, slalom z taczką, slalom ślepców, rzut snopkiem na odległość
oraz artystycznej konkurencji polegającej na zaśpiewaniu piosenki lub wyrecytowaniu wiersza o swojej
miejscowości.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja. Sędzią głównym zawodów był Radosław
Zakrzewski.

Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały puchary i dyplomy a trzy najlepsze bony pieniężne
w wysokości 2000, 1500 i 1000 złotych. Środki finansowe sołectwa będą mogły wykorzystać na wyposażenie
świetlic wiejskich. Nagrody ufundowała i wręczyła burmistrz Beata Szczepankowska, która objęła również
patronat honorowy nad turniejem.
Organizatorem turnieju był Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
Organizacyjnie turniej wspierali: Wojciech Grabowski- sołtys wsi Raszujka oraz OSP w Raszujce. Podczas
turnieju wystąpił gościnnie zespół Chorcanto.

Wyniki turnieju:
I miejsce: Sołectwo Zaręby 50pkt
II miejsce: Sołectwo Raszujka 45 pkt
III miejsce: Sołectwo Poścień Wieś 44 pkt
IV miejsce: Sołectwo Łaz 42 pkt
V miejsce: Sołectwo Dąbrówka Ostrowska 41 pkt
VI miejsce: Sołectwo Budki 38 pkt
VII miejsce: Sołectwo Przysowy 34
VIII miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Przysowy 25 pkt
IX miejsce: Sołectwo Zdziwój Stary 24
Dziękujemy wszystkim drużynom za udział i gratulujemy zwycięzcom. W przyszłym roku turniej odbędzie się
w Zarębach.
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Sebastian Moszczyński srebrnym medalistą
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Poznaniu w skoku wzwyż!
Wychowanek trenera Andrzeja Danelskiego, a obecnie zawodnik
prowadzony przez trenera Roberta Nazarkiewicza w najlepszej
próbie uzyskał wynik 202cm.
Sebastian w dniach 20-28.07 wystartował w 15. Olimpijskim
Festiwalu Młodzieży Europy.
Serdecznie gratulujemy!

autor: OUK w Chorzelach

Urodziny Królowej Bony

13 lipca na Rynku Miejskim w Chorzelach odbyły się "Urodziny Królowej Bony". W trakcie bloku
animacyjnego były m.in: zabawa z chustą, konkursy sportowe, mega puzzle, malowanie twarzy, bańki
mydlane, skręcanie balonów.
W specjalnej "Strefie Malucha" znalazły się zabawy dla najmłodszych. Każdy uczestnik przyjęcia
dostał urodzinową czapkę. Nie zabrakło również słodkiego kącika oraz pysznego tortu w formie
bezowych babeczek.

autor: MGBP w Chorzelach

Dzieci z półkolonii odwiedziły bibliotekę

9 lipca gościliśmy w bibliotece liczną grupę dzieci z Półkolonii w Chorzelach. W czasie tego spotkania
uczestnicy zwiedzili bibliotekę dla dorosłych i dla dzieci oraz wzięli udział w konkursie plastycznym
z nagrodami dotyczącym wymarzonych wakacji. Inna grupa dzieci w tym czasie zmagała się z grami
planszowymi, gdzie zwycięzcy zostali nagrodzeni książkami. Chętne dzieci mogły także układać puzzle.
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autor: MGBP w Chorzelach

Wystawa pt. „Wakacje” w bibliotece w Chorzelach

W bibliotece dla dzieci i młodzieży zaprezentowano wystawę pt. „Wakacje” z propozycjami literackimi dla
czytelników i użytkowników biblioteki. Młodzieży przedstawiono powieści oraz poradniki turystycznopodróżnicze, a także zakupione ostatnio do biblioteki, nowości
książkowe. Dzieci natomiast mogą zapoznać się z opowiadaniami o wakacjach i podróżach.

autor: OUK w Chorzelach

Spektakl pt. „Królewna Śnieżka”

W dniu 17.06.2019 r. młodzież z koła teatralnego z OUK w Chorzelach jak co roku przygotowała spektakl
dla najmłodszych. W tym roku wybór padł na twórczość braci Grimm ,bajkę „Królewna Śnieżka". W rolę
Śnieżki wcieliła się Ola Bogdańska, Królową zagrała Dominika Opońska, Królewicza-Wiktoria Lipińska,
Myśliwym był Sebastian Panuś, Krasnalami byli: Zosia Kobylińska, Natalia Tłoczkowska, Natalia Rapacka,
Weronika Chmielińska oraz Martyna Rybińska. Głosem Lustra była Alicja Grabowska.
Reżyserem oraz narratorem przedstawienia była Bożena Parandyk . Dekoracje przygotowały : Bożena
Parandyk i Agata Nidzgorska. Spektakl obejrzeli podczas 2 seansów: uczniowie kl. I-III ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Chorzelach, Przedszkole Samorządowe oraz Klubik i Żłobek Dziecięcy w Chorzelach.

Festyn rodzinny „Bądźmy razem”
autor: OUK w Chorzelach
Dnia 08.06.2019 r. grupa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Miasta i Gminy Chorzele wzięła udział
w Ogólnopolskim Festynie Rodzinnym Caritas "Bądźmy
Razem". Festyn miał miejsce w Ośrodku „Caritas
Bliźnim” w Ptakach koło Nowogrodu. Zawody odbyły
się w ramach XIX Olimpiady Sportowej dla Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych. Spora grupa uczestników
wzięła udział w Leśnej Przygodzie , po której wszyscy
zdobyli tytuł Przyjaciela Lasu. Podczas spotkania były
atrakcje dodatkowe, takie jak: pokaz pojazdów Policji,
Straży Pożarnej oraz pokaz pierwszej pomocy. Nie zabrakło również waty cukrowej, popcornu i pieczonych
kiełbasek. Było gorąco ale do domu każdy wrócił uśmiechnięty, szczęśliwy z nagrodami i medalami na szyi.
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autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

Dzień Rodziny

27 czerwca 2019 roku w naszym Żłobku odbyło się uroczyste zakończenie roku. Z tej okazji maluchy zaprezentowały swoje umiejętności. Pociechy pięknie recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały. Rodzice dumnie
oglądali występy swoich milusińskich. Po części artystycznej wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i słodkie
upominki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku dla rodziców. Pyszny tort ufundowany przez Babcie
jednego ze żłobkowiczów osłodził nam smutną chwilę pożegnania z naszymi maluszkami.

AUTOKAROWA WYCIECZKA DO OSTROŁĘKI UCZNIÓW Z PSP W POŚCIENIU WSI

autor: PSP w Pościeniu Wsi

11 czerwca najmłodsze dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi wybrały się na wycieczkę do Ostrołęki.
Najpierw odwiedziły Multimedialne Centrum „Natura”,
w którym podczas zajęć prozdrowotnych poznały przygody
warzyw z Warzywolandii, którym zły czarodziej ukradł
niektóre witaminy. Dzieci wcielały się w role warzyw
i detektywów, aby wspólnie odnaleźć skradzione witaminy
i dowiedzieć się , jaka rolę odgrywają dla naszego organizmu.
W Multimedialnym Centrum „Natura” uczniowie w niezwykłych warunkach obejrzeli także film przyrodniczy o rzece Narwi, czując się podczas jego oglądania, jakby byli na dnie rzeki, a następnie samodzielnie
wykonywali swoje akwaria. Dzieci miały także możliwość pobawić się na placu zabaw, ale nie takim
normalnym, tylko na placu zabaw na każdym kroku rozszerzającym ich wiedzę o naturze.
Kolejnym punktem wycieczki był spacer w Galerii Bursztynowej zakończony jedzeniem przepysznych
zimnych lodów i zabawy w sali zabaw „Figlarium” połączone z warsztatami kulinarnymi. Uczniowie
samodzielnie wykonywali zdrowe kanapki, które oczywiście później mogli zjeść.
W sali zabaw było wesoło, kolorowo, zabawnie i figlarnie. Po tak wyczerpująco spędzonym dniu dzieciaki
zjadły obiad w McDonalds i wróciły do domu. Wycieczkę zorganizowała P. Wiesława Waśniewska. Nad
bezpieczeństwem uczniów czuwały także: P. Dorota Grabowska i P. Magdalena Szlaga.
Na długo pozostanie ona w pamięci uczestnikom.
7 czerwca przedszkolaki i uczniowie klasy II wraz z wychowawczyniami: Magdaleną Szlaga i Wiesławą
Waśniewską wybrały się na pieszą wędrówkę po najbliższej okolicy. Dzieci podziwiały przepiękne leśne
krajobrazy na terenie Pościenia Wsi, słuchały szumu drzew, śpiewu ptaków. Były to wspaniałe zajęcia
w terenie – przyjemne, wśród letniego powiewu wiatru. Dzieci uświadomiły sobie, iż mieszkają w pięknej
miejscowości oraz na uroczych terenach przyrodniczych.
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„O psie, który jeździł koleją” - konkursy w Zarębach

6 czerwca 2019 roku uczniowie klasy III spędzili czas w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej
w Chorzelach – filia w Zarębach.
Bibliotekarka - Jadwiga Kołaczkowska przygotowała
dla dzieci dwa konkursy: czytelniczy i plastyczny.
Oba konkursy dotyczyły lektury szkolnej „O psie,
który jeździł koleją”.
Za test, który rozwiązywali uczniowie można było
zdobyć 22 punkty. Najwięcej punktów, po 20 zdobyli
Jakub Brzozowski i Szymon Piórkowski i to oni
zostali zwycięzcami konkursu zajmując I miejsce.
II miejsce, uzyskując 19 pkt zajęła Julia Majewska.
W dogrywce o III miejsce zwyciężyła Gabriela
Podziewska zdobywając 18 pkt. Tyle samo punktów zdobyli: Nikola Grabowska, Alan Kulas, Maciej
Kulasik i Piotr Sendrowski. Niestety, dogrywka nie przyniosła im wygranej.
Okazało się, że uczniowie bardzo dobrze poznali lekturę trzecioklasisty, gdyż tylko jeden uczeń uzyskał
wynik poniżej 15 pkt. Średnia z testu to 17 pkt (77%). Do konkursu przygotowywała uczniów wychowawczyni – Alina Zyra.
W czasie kiedy komisja sprawdzała wyniki testu czytelniczego uczniowie malowali pracę plastyczną. Wybór
był bardzo trudny, gdyż uczniowie starali się jak najlepiej wykonać postawione przed nimi zadanie. I miejsce
zajęła praca Kuby Niksy, II miejsce – Julii Majewskiej, a III miejsce Alana Kulasa. Wyróżniono też pracę
Faustyny Orzoł. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali serduszkowe lizaczki, a zwycięzcy obu konkursów
dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Chorzelach –
filia w Zarębach.

Żyrafki odwiedziły burmistrz!
11 czerwca gabinet burmistrz Beaty Szczepankowskiej "opanowały" "Żyrafki" z Przedszkola Samorządowego w Chorzelach. Było wesoło i ciekawie, a na osłodę dzieciaki otrzymały słodkości i soczki. Dziękujemy za
miłe spotkanie!
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