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Fot: Roman
Nadaj
W CHORZELACH POWSTAJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TARGOWISKO W REGIONIE! KOSZT
INWESTYCJI
TO PRAWIE 3 MLN ZŁ. MILION BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA POZYSKAŁA OD MARSZAŁKA.

Targowisko miejskie w Chorzelach to następna duża i ważna dla społeczności całej Gminy inwestycja, realizowana przez burmistrz Beatę Szczepankowską i władze Gminy
Chorzele. Już niedługo będzie jednym z najnowocześniejszych
w regionie. 4 lata temu przeszło I etap modernizacji. Obecnie
władze Gminy realizują kolejny etap jego rozbudowy i modernizacji. Jego wartość to ponad 2 mln 743 tys. zł. Gmina Chorzele
pozyskała również na II etap inwestycji dofinansowanie
w wysokości 1 mln zł. z Urzędu Marszałkowskiego. Handlowcy
i kupujący zyskają jeszcze lepsze warunki do pracy i korzystania
z usług. Do budżetu Gminy mogą wpływać natomiast dodatkowe
dochody, wynikające z powiększenia powierzchni handlowej
i zaplecza oraz związanej z tym możliwości przyjęcia większej
ilości sprzedających.
Co powstaje
W ramach inwestycji wykonane zostaną: budowa kolejnej wiaty targowej i budynku szaletu miejskiego,
stworzenie dodatkowych miejsc postojowych oraz placów na pojemniki na odpady, rozbudowa nawierzchni
dróg dojazdowych i dojść, rozbudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej.
Udogodnienia
Kolejna, nowa wiata targowa składać się będzie z trzech segmentów 16-stanowiskowych oraz jednego
10-stanowiskowego. Planowane jest również doświetlenie
każdego stanowiska oraz wyposażenie go w gniazda
elektryczne. Dodatkowo, aby zadbać o wygląd i czystość
targu przewidziano dwa utwardzone place na pojemniki na
odpady. Budynek szaletu miejskiego wyposażony będzie
w instalację bieżącej wody i sanitariaty. W wewnątrz
natomiast, znajdować się będą toalety damskie i męskie oraz
pomieszczenia porządkowe. Wzdłuż dróg dojazdowych,
chodników i parkingów zostanie zamontowane oświetlenie
w technologii LED, co pozwoli na zrobienie tego w sposób
tani i ekologiczny.
Nowoczesne i ekologiczne rozwiązania
Wykorzystując odnawialne źródła energii, planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która zapewni
co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną, np. do oświetlenia stanowisk handlowych i terenu
oraz do ogrzewania szaletu miejskiego. Instalacja będzie znajdowała się na pokryciu dachowym wiaty. Oprócz
tego, na targowisku pojawią się stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne i ogłoszeniowe.
Całość przyozdobi piękna zieleń, w postaci krzewów i drzewek.
Rozwiązania dla niepełnosprawnych, handlowców i klientów
Targowisko będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zapewnienie im
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Przewidziane są także udogodnienia dla handlowców, dla których
miejsca postojowe będą znajdować się bezpośrednio przy stoiskach handlowych. Poza tym planowane jest również stworzenie obszarów informacyjnych w postaci numeracji alejek, nazw stoisk, opisów sektorów handlowych i asortymentu, informacji handlowej i kierunkowej, drogi i planu ewakuacji oraz reklamy dźwiękowej.
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GMINA CHORZELE CAŁY CZAS INWESTUJE.
NOWE DROGI W DĄBRÓWCE OSTROWSKIEJ!
Kolejne w przygotowaniu i projektowaniu.
Zgodnie z wrześniową zapowiedzią burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Gmina wykonała już remont
dróg w miejscowości Dąbrówka Ostrowska. W ramach inwestycji wykonano m.in.: nawierzchnię
jezdni drogowej z betonu asfaltowego, obustronne pobocza umocniono kruszywem łamanym,
nawierzchnię istniejących zjazdów z betonu asfaltowego do działek oraz oznakowanie.
Koszt zrealizowanych prac to ponad 400 tys. złotych. Środki pochodziły z budżetu Gminy.

autor: S. Czaplicki

MIESZKAŃCY GMINY CHORZELE BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO BEZPŁATNEGO,
BEZPRZEWODOWEGO INTERNETU!
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży – jako jedna z kilkunastu włodarzy Gmin w Polsce
pozyskała 15 tyś euro na budowę na terenie Miasta i Gminy Chorzele bezpłatnych internetowych
hotspotów wifi.
Na terenie Gminy powstanie około 20 punktów dostępu do
bezpłatnego, mobilnego internetu.
Komisja

Europejska

na

każde

państwo

członkowskie

przekazała co najmniej 15 bonów. Inicjatywa WiFi4EU ma
na celu zapewnienie mieszkańcom, ale i gościom dostęp do
wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi
w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy,
biblioteki i ośrodki zdrowia.
Wniosek i starania Gminy Chorzele zyskały akceptację.

Gmina będzie odpowiedzialna za budowę infrastruktury, finansowanie abonamentu internetowego oraz
konserwację sprzętu, aby zapewnić mieszkańcom i odwiedzającym wysokiej jakości bezprzewodowy
dostęp do internetu.
GMINA MODERNIZUJE ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W KRUKOWIE. TRWA BUDOWA NOWEGO DACHU
I PODWIESZANEGO SUFITU WRAZ Z OŚWIETLENIEM.

Koszt wynosi 180 tys. zł. Pieniądze decyzją burmistrz Beaty Szczepankowskiej i Rady Miejskiej
pochodzą ze środków własnych Gminy.

Na Świetlicy w Krukowie jest obecnie
zdejmowane stare pokrycie dachowe z eternitu
i zastępowane blachodachówką. Po remoncie
i konserwacji, zostanie zamontowany sufit
podwieszany wraz z nowym oświetleniem na
sali głównej.
Władze Gminy Chorzele realizują politykę
zrównoważonego rozwoju całej Gminy i w
ramach środków własnych oraz pozyskanych sukcesywnie zmieniają przestrzeń służącą mieszkańcom.
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GMINA CHORZELE BUDUJE KOLEJNE NOWE CHODNIKI.
POWSTAJĄ CHODNIKI W MIEJSCOWOŚCI ŁAZ.
To kolejne nowe chodniki na terenie Gminy Chorzele zapowiadane przez burmistrz Beatę
Szczepankowską i władze Gminy. Nowy chodnik z kostki betonowej będzie przebiegał
przez całą miejscowość Łaz i liczy 1239 m. Wartość inwestycji to ok 1 mln 250 tyś zł.
Pieniądze decyzją burmistrz i radnych pochodzą ze środków własnych Gminy. To kolejne
nowe chodniki w Gminie Chorzele, które poprawią komfort życia mieszkańców,
komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę.
Zakres robót obejmuje: budowę chodnika jednostronnego
o długości 1239 m w granicach pasa drogowego, budowę
zjazdów indywidualnych i publicznych w obrębie
budowy chodnika, budowę elementów odwodnienia
tj. 2 wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi
i przykanalikami oraz płyt ażurowych stanowiących złoże
chłonne pomiędzy chodnikiem a krawędzią jezdni,
zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej.
Na pierwszym odcinku zlokalizowanym od początku opracowania do skrzyżowania z drogami
gminnymi (długość ok. 314,50m) szerokość chodnika będzie wynosić min. 1,35m. Na pozostałym odcinku (wzdłuż drogi gminnej relacji Sosnówek - Łaz - Pruskołęka) szerokość chodnika
będzie wynosić min. 1,75m. Szerokość odcinka chodnika miedzy zjazdem na działkę
o nr geodezyjnym 524 i 525 wynosić będzie 3,26m w związku z potrzebą wykorzystania go
jako peronu autobusowego.
W BUDKACH TRWA BUDOWA 16 NOWEGO, PIĘKNEGO I FUNKCJONALNEGO PLACU ZABAW
W GMINIE CHORZELE

Wartość zadania to ponad 190 tyś zł. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest pod
koniec grudnia br. To kolejna inwestycja władz Gminy i burmistrz Beaty Szczepankowskiej, mająca na
celu zintegrowanie lokalnej społeczności i stworzenie miejsca do bezpiecznej zabawy i aktywności
ruchowej dla dzieci.
Niżej zdjęcia z trwających prac i poglądowe grafiki elementów budowanego placu zabaw.
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GMINA CHORZELE ZAPEWNIENI MIESZKAŃCOM BEZPROBLEMOWY I PEŁNY DOSTĘP DO WODY.
RUSZYŁY INWESTYCJE.
Trwa rozbudowa sieci wodociągowej w Krukowie, przygotowania do rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody - Zaręby i projektowanie nowego ujęcia wody oraz kolejnej Stacji Uzdatniania Wody Krukowo.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska kontynuuje intensywne działania mające na celu
zapewnienie mieszkańcom całej Gminy pełnego i bezproblemowego zaopatrzenia w wodę niezależnie
od pory roku.
Prace mają zabezpieczyć w dostateczne dostarczenie wody m.in.
mieszkańców miejscowości: Krukowo, Rzodkiewnica, Nowa
Wieś Zarębska, Wierzchowizna, Rawki, Zaręby, Łaz i Poścień Wieś.
Inwestycje powinny być zaplanowane i zrealizowane wiele lat
temu, przez poprzednie władze, biorąc pod uwagę rozwój
gospodarstw rolnych i związany z tym wzrost zużycia wody.
Istniejące sieci, pracując z maksymalną wydajnością, w okresach
letnich nie są w stanie dostarczyć pożądanej ilości wody
o zadawalającym ciśnieniu.
Obecne władze Gminy przeprowadzą niezbędne inwestycje.
Na zlecenie Gminy opracowywana została już, przez ekspercką Pracownię Projektowania Iżynierii
Środowiska z Olsztyna kompleksowa koncepcja rozwiązania problemu ilości wody oraz jej ciśnienia w sieci
i zapewnienia pełnego oraz bezproblemowego zaspokojenia w wodę mieszkańców całej Gminy. Prace
zgodnie z koncepcją zostały już rozpoczęte.
Koncepcja zakłada:
- realizowaną obecnie rozbudowę sieci wodociągowej w Krukowie,
- wymianę istniejących pomp w studniach, przystosowanych do nowych warunków pracy SUW w Zarębach,
wymianę
istniejącego
zestawu
pompowohydroforowego wraz z montażem agregatu prądotwórczego w SUW - Zaręby,
- budowę dodatkowego zbiornika wody w SUW - Zaręby
o pojemności 200 m3,
- budowę nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody, które
będzie współpracować z istniejącym w Zarębach.
Najlepsza lokalizacja nowego ujęcia i SUW, to według
ekspertów teren na pograniczu Krukowa i Rzodkiewnicy.

Planowany termin przygotowania dokumentacji technicznej to koniec grudnia, w dalszej kolejności będą
uzyskiwane zgodnie z procedurą administracyjną decyzje, między innymi: decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzja o pozwoleniu na budowę.
Obecnie, w miesiącach od maja do sierpnia, w godzinach 17-22, w czasie zwiększonego poboru wody (pora
dojenia, mycia dojarek, pojenia zwierząt, czas wieczornej higieny, podlewania upraw) zauważalne są czasem
spadki ciśnienia wody w sieci.
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NAJMŁODSI MIESZKAŃCY GMINY CHORZELE POSADZILI KOLEJNE DRZEWKA!
Jednym z czołowych założeń Gminy Chorzele są działania proekologiczne. Mowa tu nie tylko
o znaczących inwestycjach, mających na celu poprawę jakości powietrza, ale również o wielu akcjach
społecznych skupiających się na ochronie środowiska. Jedną z nich jest cieszący się dużą popularnością
projekt pn. „Aleja Dzieci”, którego inicjatorem jest Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele.

9 listopada mieszkańcy Gminy Chorzele, spotkali się już po raz drugi w tym roku, aby wspólnie zasadzić
swoje drzewko. To wyjątkowe wydarzenie poprowadziła Katarzyna Brzezicka – Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele, która wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy Gminnego Przyjaciela Przyrody oraz
w imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej skierowała do zebranych ciepłe słowa. - Jako Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele jestem niezwykle dumna, że dołączyliście do grona mieszkańców naszej małej ojczyzny.
Jednocześnie mam nadzieję, że niezależnie gdzie w przyszłości będziecie zamieszkiwać, nie opuści Was
świadomość tego skąd pochodzicie. Niech posadzone drzewko będzie symbolem Twojej dziecięcej radości,
wewnętrznego piękna oraz jedności ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy.

W akcji uczestniczyli również Krzysztof Milewski – Radny Rady Miejskiej w Chorzelach oraz Dariusz
Brzezicki – były Radny Rady Miejskiej w Chorzelach.
O dużym zainteresowaniu chorzelską „Aleją Dzieci” świadczy fakt, iż w minioną sobotę powiększyła się ona
o kolejne 21 drzew. Jak się okazuje, takie spotkania znacząco pomagają w budowaniu relacji międzyludzkich.
Wspólne sadzenie drzew jest znakomitą formą integracji oraz kształtuje poczucie odpowiedzialności za
przestrzeń publiczną, w której żyjemy.
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11 listopada to najpiękniejszy dzień polskiego patriotyzmu. Dookoła widać barwy narodowe,
słychać Hymn, wspólnie świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości. W Gminie Chorzele
tegoroczne obchody również miały wyjątkowy i podniosły charakter.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się przemarszem mieszkańców sprzed Urzędu Miasta i Gminy
Chorzelach do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę. Kolejnym
punktem uroczystości był przemarsz z kościoła na ul. Stanisława Komosińskiego, gdzie
złożono
kwiaty
Fot: Roman
Nadaj
pod obeliskiem upamiętniającym poległych za Ojczyznę w latach 1919 – 1922, 1939 – 1945 i w latach
powojennych. Następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców oraz zniczy przez ponad 20 delegacji
pod pomnikiem Siedmiu Strzelców oraz pod mogiłą Żołnierzy Brygady Syberyjskiej na cmentarzu
parafialnym.
Tegoroczne uroczystości swoim występem uświetniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta
w Chorzelach, odgrywając piękne, patriotyczne pieśni. Dla mieszkańców chcących wziąć udział
w dalszych obchodach pod cmentarzem czekał autokar, który przetransportował wszystkich na halę
sportową w Chorzelach.
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Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych gości, Katarzyna Brzezicka, Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele zaprosiła wszystkich na pyszny tort niepodległościowy. Następnie przyszedł czas
na część artystyczną. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej przygotowała piękną
akademię pt. „Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie…”. To była wspaniała lekcja historii, będąca
pięknym świadectwem miłości do Ojczyzny. Wszyscy artyści otrzymali słodkie upominki, a zebrana
publiczność podziękowała za występ owacjami na stojąco.
Katarzyna Brzezicka wyraziła słowa uznania dla pracy dyrektor Henryki Tomaszewskiej oraz
podziękowała uczniom i całej Radzie Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej. Szczególne podziękowania otrzymali nauczyciele przygotowujący dzieci do
występu- Joanna Morawska, Grażyna Rogowska, Małgorzata Gerwatowska oraz Beata Wasilewska.
-W tym wyjątkowym dniu proszę przyjąć słowa podziękowania za okazane serce, sumienną pracę,
wytrwałość oraz zaangażowanie. Wincenty Witos mawiał: „Wolna ojczyzna i państwo niepodległe są
największym i najcenniejszym skarbem każdego człowieka”. Jestem ogromnie wdzięczna,
że propagują Państwo wśród uczniów nienaganną postawę patriotyczną oraz troskę o drugiego
człowieka- brzmiały słowa podziękowania.

Wydarzeniem towarzyszącym był Turniej Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele. Była to świetna inicjatywa mająca na celu wspólne świętowanie polskiej niepodległości
w duchu sportowym (więcej informacji na str. 12).
Niepodległościową tradycją w naszej gminie stały się również pokazy świetlne dla mieszkańców.
Z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beaty Szczepankowskiej, jak co roku została
przygotowana iluminacja przedstawiająca flagę Polski. Pokaz mogliśmy obejrzeć w godzinach
wieczornych na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
w Chorzelach. Tym oto pięknym akcentem zakończyły się oficjalne obchody z okazji 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Chorzele.
Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska.
Cześć i chwała bohaterom niepodległej ojczyzny.
Fot: Roman Nadaj
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Prezentujemy I klasy szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chorzele.
Dziękujemy szkołom, za przekazane zdjęcia.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Krzynowłodze Wielkiej

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Duczyminie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarębach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
w Chorzelach:

Wszystkim pierwszoklasistom
serdecznie gratulujemy!
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autor: M. Zawojek—Lokalny Animator Sportu

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w całym kraju odbyły się liczne
uroczystości, począwszy od mniejszych inicjatyw o lokalnym charakterze, po szeroko zakrojone
obchody państwowe. Dzisiaj, kiedy możemy cieszyć się wolnym krajem, dzięki odwadze
i poświęceniu narodowych bohaterów, pragniemy w sposób symboliczny manifestując polską
niepodległość!
Wpisując się w ramy patriotycznego święta, a zarazem realizując założone cele Lokalnego Animatora
Sportu zorganizowano turniej piłkarski dla amatorskich drużyn, którego motywem przewodnim było
wspólne świętowanie polskiej niepodległości w duchu sportowym.

Turniej pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele p. Beaty Szczepankowskiej odbył się na
boisku Orlik, w blasku jupiterów, dla każdego piłkarza stanowił wyjątkowe przeżycie. Blisko
70 uczestników, reprezentujących lokalne drużyny składające się z mieszkańców danej miejscowości
rywalizowały o tytuł najlepszego zespołu turnieju.
Siedem drużyn rozgrywało mecze systemem każdy z każdym, po rozegraniu 21 emocjonujących meczy
pierwsze miejsce zdobyła drużyna Połoni w składzie: Daniel Skała, Mateusz Olber, Łukasz Bors, Jakub
Antosiak, Krzysztof Antosiak, Kacper Kaczyński, Filip Więcek, Arkadiusz Piórkowski, Łukasz
Sędrowski, Tomek Zalewski, Dawid Wilga.
Wydarzenie zakończyło się pełnym sukcesem organizacyjnym oraz tortem Niepodległościowym dla
wszystkich uczestników.

MIEJSCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12

DRUŻYNA

MECZE

Połoń
Chorzele Fire
WPZ Lemany
Olszewka
Poścień
Gumisie
MKS Orły

6
6
6
6
6
6
6

PUNKTY BRAMKI
12
10
7
6
3
2
2

17:4
16:4
17:8
5:7
7:11
7:18
5:22
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Źródło: nowoczesnerolnictwo.info

,,Najładniejsze murale z cytatami o książkach”
24.10.2019r. Biblioteka Szkolna w Zarębach wraz z Filią Biblioteczną MGBP w Zarębach przeprowadziły
w bibliotece szkolnej konkurs plastyczny pt. ,,Najładniejsze murale z cytatami o książkach”. W konkursie
wzięło udział 6 uczniów z klas V i VI, którzy wykonywali prace w bibliotece szkolnej. Komisja w składzie:
Barbara Milewska, Agnieszka Chmielińska, Jadwiga Kołaczkowska – Bibliotekarka z MGBP w Chorzelach,
Filii w Zarębach oceniła prace następująco:
I miejsce – Maria Brzostek klasa VI a

II miejsce – Kornelia Gut klasa VI b
III miejsce – Daniel Moszczyński klasa V a
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu
otrzymali również piękne książki. Wszystkie
nagrody książkowe przekazała pani Jadwiga
Kołaczkowska – bibliotekarka z MGBP
w Chorzelach, Filia w Zarębach. Wszystkim
gratulujemy i zachęcamy do czytania
książek!
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autor: S. Cz.

Brawo Przysowy—Sołectwo Roku 2019
i Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2019 w Powiecie Przasnyskim

Sołectwo Przysowy i Koło Gospodyń Wiejskich zajęły I miejsca
w Powiecie Przasnyskim w plebiscycie ,,Mistrzowie Agro".
Wielkie gratulacje dla pani sołtys Elżbiety Siedleckiej, wszystkich mieszkańców sołectwa oraz całego Koła Gospodyń Wiejskich. Podziękowania
również dla wszystkich, którzy oddali głosy.

autor: OUK Chorzele

Chorzelski zespół Chorcanto

Zespół wokalny „Chorcanto” (wcześniej pod nazwą „Alebabki Chorzelskie”) powstał w 2016 roku przy
Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach. Do zespołu należą: Zefiryna Rogowska, Ewa
Zakrzewska, Halina Nieliwodzka, Maryla Wróblewska i Anna Gerszewska – pod kierownictwem
akordeonisty Marka Romana.
Zespół prezentuje swoją twórczość na różnych gminnych imprezach, dożynkach, festynach itp. W ubiegłym
roku ukazała się pierwsza płyta „Nasze
miasto, nasze wspomnienia”, a w bieżącym roku nagrano drugą płytę „Chcę tu
żyć i wspominać tamte chwile”. Na
płytach znajdują się nie tylko covery
znanych przebojów, ale również własne
utwory „Chorcanto”. 24 marca br. Zespół
wystąpił w Warszawie na Festiwalu
Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora,
gdzie zaśpiewał trzy utwory (w tym
jeden o naszym mieście pt.:”Urocze
miasteczko”), za które otrzymaliśmy
gorące brawa. Udział 6 października br.
w Biesiadzie Kulturalnej Seniorów
w Gorczenicy gm. Brodnica był
następnym etapem, by pokazać się szerszej niż gminna publiczności. Tam wykonali dwa utwory, które bardzo
przypadły wszystkim słuchaczom do gustu. Dzięki czemu zespół został wyróżniony statuetką Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz otrzymał pamiątkową statuetkę z logo organizatorów imprezy.
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autor: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

Prawidłowe żywienie każdego ucznia jest warunkiem jego prawidłowego rozwoju
fizycznego i intelektualnego.
W klasie II b PSP2 im. Papieża Jana Pawła II odbył się tzw. „Kolorowy tydzień” pod hasłem
„Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Każdy dzień w tym barwnym tygodniu miał określony kolor, który był
widoczny zarówno w ubiorze, jak również w omawianym temacie. W poniedziałek – kolor zielony –
„Jadalne części roślin” , wtorek – żółty –„Gdzie się kryją witaminy” , środa –bordowy - „Kto zerwał
buraki” , czwartek – brązowy -„Opowiadanie Ziemniaczka Najgrubszego”, piątek – biały – „Zdrowo się
odżywiamy”.

W trakcie lekcji uczniowie poznali zasady zdrowego stylu życia. Dokonywali wyboru pomiędzy
produktami wartościowymi, a takimi, których należy unikać w diecie. Poznały budowę ziemniaka
i buraka oraz sposoby wykopywania roślin okopowych. Uczniowie wykonali klasową encyklopedię
przepisów na sałatki, układali także zdrowe menu. Największą przyjemność sprawiło im wykonanie
sałatki owocowej. Wiedzę uczniów wzbogaciła wizyta eksperta, który opowiedział o wartościach odżywczych warzyw i owoców, a także bardzo istotnej higienie mycia rąk. Podczas spotkania dzieci
zadawały pytania o zasady zdrowego odżywiania, dowiedziały się dlaczego warto zapoznać się z piramidą żywienia oraz jak ważne jest jedzenie 5 posiłków dziennie z naturalnej i ekologicznej żywności.

Na zakończenie kolorowego tygodnia - w piątek dominował kolor biały. Uczniowie utwierdzili się
w przekonaniu, że mleko i produkty mleczne stanowią bogate źródło wielu składników odżywczych,
w szczególności białka o wysokiej wartości biologicznej i dobrze przyswajalnego wapnia. Wierzymy,
że zdobyta wiedza przyczyni się do promowania zdrowego stylu życia wśród naszych wychowanków.
Wszystkim czytelnikom życzmy wiele zdrowia i pogody ducha, aby każdy dzień przybierał piękny
kolor jesieni.
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autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

Dogoterapia w grupie Żółwików

Nasze dzieciaki odwiedził specjalny gość, Pani Ewelina-dogoterapeuta wraz ze swoją suczka
Figą. Dogoterapia wykorzystywana jest m. in. w edukacji oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.
Ma zwiększać efektywność rehabilitacji bądź procesu terapeutycznego.Pies, poprzez bezwarunkową akceptację, zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia czy
lęku. Poprzez swoją miękką sierść i temperaturę ciała wyższą niż u człowieka przywołuje
wspomnienia z okresu niemowlęctwa - bliskość rodzica, głaskanie i przytulanie się do niego
sprzyja rozluźnieniu mięśni i zrelaksowaniu się. Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie
z trudnymi emocjami. Takie zajęcia mają na celu dostarczenie pozytywnych emocji i satysfakcji
z obcowania z psem, rozluźnienie atmosfery.

Obchody Święta Niepodległości w Przedszkolu Samorządowym w Chorzelach
autor: Przedszkole Samorządowe w Chorzelach

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej
niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci
patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich
symboli. Dlatego też 8 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Przedszkolaki z grupy Misie od kilku tygodni przygotowywały się do tego
ważnego święta. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne i śpiewały piosenki.
Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały
kotyliony w barwach narodowych. O godzinie 11.11, w związku z akcją "Szkoła do hymnu",
wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Polski.
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autor: Gminny Koordynator Sportu - I. Rogowska

Gminne Mistrzostwa Minipiłce Nożnej i Piłce Nożnej dziewcząt i chłopców odbyły się 22.09.2019r. na
stadionie miejskim w Chorzelach. Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: klasy VI
i młodsi oraz klas VII - VIII. Do zawodów zgłosiło się 7 drużyn dziewcząt i 9 drużyn chłopców szkół
podstawowych. Drużyny reprezentowały szkoły : SP nr 1 Chorzele, SP nr 2 Chorzele, SP Duczymin,
SP Poścień i SP Krukowo i SP Krzynowłoga Wielka. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
W roczniku młodszym rozegrano 16 meczów, w roczniku starszym 9 meczów.
WYNIKI KOŃCOWE
KLASY VI i młodsi
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP KRUKOWO
III m - SP DUCZYMIN
IV m - SP POŚCIEŃ

I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP KRUKOWO
III m - SP POŚCIEŃ
IV m - SP KRZYNOWŁOGA W.
V m - SP DUCZYMIN

W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła drużyna SP NR 2 Chorzele ( opiekun Iwona Rogowska),
II m zajęła drużyna SP Krukowo (Mirosław Kruszewski).
I miejsce w kategorii chłopców zajęła SP nr 2 Chorzele (opiekun Andrzej Danelski, II miejsce drużyna
SP Krukowo (Mirosław Kruszewski). Obie drużyny zdobyły awans do etapu powiatowego.

WYNIKI KOŃCOWE
KLASY VII-VIII
DZIEWCZĘTA
I m - SP POŚCIEŃ
II m - SP NR 1 CHORZELE
III m - SP NR 2 CHORZELE

CHŁOPCY
I m - SP NR 2 CHORZELE
II m - SP KRZYNOWŁOGA W.
III m - SP KRUKOWO
IVm - SP NR 1 CHORZELE

W kategorii klas VII-VIII awans do etapu powiatowego uzyskały drużyny dziewcząt- -SP Poścień
(opiekun Elżbieta Murzyn) i SP Nr 1 Chorzele (opiekun Radosław Zakrzewski) oraz drużyny chłopców SP nr 2 Chorzele (opiekun Andrzej Danelski) i SP Krzynowłoga W. (opiekun Arkadiusz Stańczak).
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Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chorzelach na SKSonTour w Warszawie.
Za nami już wspaniałe wydarzenia z cyklu SKSonTour, które odbyło się 25 września na Hali Widowiskowej Torwar w Warszawie!. Kolejna dawka pozytywnej, sportowej energii! Oczywiście z udziałem
naszych wspaniałych uczniów.

SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych organizowanych w ramach programu Szkolny Klub Sportowy,
którego członkiem od samego początku jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chorzelach.

Głównym założeniem SKSonTour jest realizacja obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznali
nowe formy aktywności oraz byli poddawani testom sprawności fizycznej.
Wszystkim zadaniom towarzyszyła doskonała zabawa i mnóstwo uśmiechu. Również możliwość spotkania
i zdobycia autografu od swoich sportowych idoli.
SKSonTour to aktywności grup SKS
na 12 różnorodnych stacjach sportowych:
1. WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY
2. WIOŚLARSTWO
3. FOTOBUDKA
4. SKOK W DAL
5. ZWIS NA DRĄŻKU
6. SIŁA ŚCISKU DŁONI + POMIAR GIBKOŚCI
7. SIATKÓWKA
8. PIŁKA RĘCZNA
9. BADMINTON
10. POMIARY ANTROPOMETRYCZNE
11. GRAMY FAIR - ANTYDOPING
12. TRIATHLON
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