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MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA Z CHORZEL NA FESTIWALU W SŁONECZNEJ ITALII

Młodzi muzycy z Chorzelskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej uczestniczyli w dniach
8-14 września 2019 r. w Międzynarodowym Festiwalu ,,Orfeusz w Italii’’ we Włoszech. Festiwal
ten organizowany przez bułgarskie Stowarzyszenie Art. Center Karnolsky i włoskie Associazione
I.T.A.C.A. W tegorocznym festiwalu uczestniczyło około 800 uczestników z 10 państw (Polski,
Bułgarii, Wielkiej Brytanii ,Białorusi, Ukrainy, Rosji, Estonii, Kazachstanu, Malty i Gruzji).

Patronat nad festiwalem objęła i i osobiście w nim uczestniczyła pani Iliana Jotowa—wiceprezydent
Bułgarii. Młodzi muzycy z naszej orkiestry w konkursie wykonali dwa utwory(wiązankę przebojów
zespołu Abba i ,,Bad” Michaela Jacksona).Utwory te bardzo przypadły do gustu zarówno jurorom jak
też i licznie zgromadzonej publiczności w amfiteatrze w Lido Di Jesolo. Prezentacje muzyczne
odbywały się w dniach 9-11.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 12 września. Miłym zaskoczeniem dla nas była informacja,
iż nasza orkiestra w kategorii zespoły zajęła I miejsce i została zaproszona do udziału w koncercie
galowym. Jurorzy podkreślali duży profesjonalizm naszych młodych muzyków i w nagrodę zostali
zaproszeni na festiwal do Rymini w 2020 r oraz otrzymali bonus finansowy na ten festiwal. Oprócz
koncertów w których uczestniczyli członkowie naszej orkiestry był też czas na wypoczynek. Przy
pięknej słonecznej i upalnej pogodzie nasza chorzelska młodzież korzystała z uroków Adriatyku
i zwiedzała urokliwe zakątki Lido Di Jesolo.

W ostatnim dniu festiwalu została zorganizowana wycieczka do Wenecji. Rozpoczęła się ona rejsem
statkiem z Punta Sabioni do Wenecji, a następnie zwiedzaniem Wenecji z przewodnikiem. Opiekunem
naszej Orkiestry był Wojciech Jabłoński, a nad całością czuwał Janusz Nidzgorski - dyrektor OUK.
Młodym muzykom towarzyszyło w wyjeździe kilkoro rodziców.
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BURMISTRZ INFORMUJE O ZŁOŻENIU WNIOSKU NA DOFINANSOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW WYMIANY URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska informuje, że zgodnie ze zgłaszanymi
potrzebami mieszkańców, w dniu 5 czerwca
2019 r. Urząd Miasta i Gminy Chorzele złożył
do Urzędu Marszałkowskiego sumaryczny
wniosek o dofinansowanie w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego 2014-2020:
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie
zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności
miejskiej, typ projektów: Ograniczenie
„niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18.
Ponadto informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję
o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 do dnia
30 września 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2020 r.

autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Staraniem burmistrz Beaty Szczepankowskiej i byłego starosty Zenona Szczepankowskiego

droga wojewódzka w Krukowie poprawiona!
Najbardziej zniszczony odcinek drogi wojewódzkiej w Krukowie został w ostatnich dniach
naprawiony. Staraniem burmistrz Beaty Szczepankowskiej i byłego starosty, obecnie radnego
powiatowego Zenona Szczepankowskiego - marszałek Adam Struzik zlecił Mazowieckiemu Zarządowi
Dróg Wojewódzkich doraźne poprawienie drogi przez Krukowo, dopóki nie dojdzie do skutku
zaplanowana modernizacja całego odcinka Chorzele – Myszyniec.

Pieniądze na modernizację całej drogi pozyskał we współpracy z marszałkiem Adamem Struzikiem
w ubiegłym roku były starosta Zenon Szczepankowski. Marszałek zabezpieczył też wkład własny.
Drogę powinno realizować zgodnie z planem Starostwo.
Niestety nowe władze Powiatu, mimo sprzeciwu burmistrz Beaty Szczepankowskiej i radnego Zenona
Szczepankowskiego przesunęły realizację inwestycji na następne lata, co może w konsekwencji w ogóle
skomplikować jej wykonanie.
Zgodnie z zapowiedzią burmistrz Beata Szczepankowska przystępuje do remontu drogi gminnej
w miejscowości Dąbrówka Ostrowska!

30 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podpisała umowę z wykonawcą zadania pn.: „Remont
pasa drogowego odcinków dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka Ostrowska”.
Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.: wykonanie
nawierzchni jezdni drogowej z betonu asfaltowego, wykonanie
obustronnych poboczy umocnionych kruszywem łamanych,
wykonanie nawierzchni istniejących zjazdów z betonu
asfaltowego do działek oraz wykonanie oznakowania. Koszt
zrealizowanych prac wyniesie ponad 400 tys. złotych.
Termin zakończenia zadania planowany jest do końca
października 2019 r.
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DODATKOWE 200 TYŚ ZŁ Z GMINY CHORZELE DLA SPÓŁEK WODNYCH
NA ODMULANIE I WYKASZANIE ROWÓW!
23 sierpnia burmistrz Beata Szczepankowska podpisała umowy na dotacje z budżetu Gminy Chorzele z Sabiną
Brzostek i Andrzejem Moskalikiem – prezesami dwóch Spółek Wodnych: Zaręby i Krzynowłoga Wielka. Na ich mocy,
Gmina przekaże na wniosek burmistrz, zaakceptowany przez
Radę, dotacje celowe po 100 tyś zł dla każdej ze Spółek
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych
na rzecz mieszkańców i rolników.
Za otrzymane środki Spółki zrealizują na terenie Gminy konserwację rowów, w tym odmulenie rowów szczegółowych – w sumie ponad 14 km oraz ich wykoszenie na
powierzchni łącznej ponad 75 km.
Jak istotna jest działalność Spółek Wodnych dla mieszkańców, a przede wszystkim rolników, nikomu nie trzeba
wyjaśniać. Od momentu powstania spółek wodnych, w ramach pomocy de minimis przekazano z budżetu Gminy
ponad 1 mln 100 tyś zł. Do chwili obecnej odmulono i wykoszono ponad 580 km rowów szczegółowych. Dzięki
temu, mimo bardzo trudnych warunków pogodowych, wiele gospodarstw rolnych uratowało swoje zbiory lub
zmniejszyło straty.

Należy podkreślić ogromną pracę społeczną, zaangażowanie i trud prezesów spółek, zarządów oraz wszystkich
delegatów, którym burmistrz Beata Szczepankowska przekazywała wielokrotnie słowa uznania. Burmistrz
również otrzymała od prezesów Sabiny Brzostek i Andrzeja Moskalika podziękowania za bardzo dobrą
współpracę, zrozumienie potrzeb i wsparcie finansowe oraz zapewniła o jej kontynuacji i dalszym wspieraniu
ważnej działalności.
GMINA CHORZELE WSPIERA KLUB SPORTOWY PRZAŚNIK PRZASNYSZ
W PROMOWANIU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
W dniu 11 września burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z Klubem Sportowym Przaśnik Przasnysz umowę
na dofinansowanie biegu realizowanego w ramach cyklu biegów pod nazwa
Korona Ziemi Przasnyskiej, który odbył się 22 września na terenie miasta
Chorzele. Gmina Chorzele na w/w zadanie udzieliła wsparcia finansowego
w kwocie 2 000 zł. Podczas zawodów zostały rozegrane 3 biegi na
dystansach: 1 km, 5 km oraz 10 km. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja aktywności fizycznej i rozwoju sportu wśród mieszkańców naszej gminy.

W SP W KRUKOWIE POWSTANĄ 4 NOWOCZESNE KLASOPRACOWANIE.
GMINA POZYSKAŁA PONAD 60 TYŚ. ZŁ.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z pracownikami wydziału Oświaty skutecznie zabiegała o dodatkowe środki zewnętrzne na oświatę i pozyskała ponad 60 tyś zł z rezerwy oświatowej.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia w pomoce dydaktyczne
4 nowoczesnych klasopracowni do realizacji
podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Krukowie.
Nauczyciele i uczniowie zyskają doskonałe warunki do nauki biologii, chemii, fizyki
i geografii.
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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Dożynki to najpiękniejsza narodowa tradycja. Dziękujemy Bogu, rolnikom i mieszkańcom wsi.

Święto Plonów odbyło się 25 sierpnia i rozpoczęło się uroczystym przemarszem z placu szkolnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie do kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Krukowie. Po dziękczynnej Mszy Świętej w intencji rolników, burmistrz Beata Szczepankowska podziękowała księdzu Arturowi
Damiańskiemu, administratorowi Parafii Krukowo za głoszone Słowo Boże.
Po mszy świętej, na placu szkolnym wszystkich zebranych powitali Starostowie Dożynek - Patrycja i Mariusz
Kraskowie. Następnie burmistrz Beata Szczepankowska dokonała oficjalnego otwarcia dożynek oraz
podziękowała rolnikom za ich ciężką pracę, umiłowanie do ziemi oraz chleb – symbol wszelkiego dostatku
i pomyślności.

Fot: Roman Nadaj

Słowa uznania za determinację i wytrwałość towarzyszącą pracy rolnika skierował również Zenon
Szczepankowski - były starosta, a obecnie Radny Powiatu Przasnyskiego. - Dziękuję wszystkim, a szczególnie
rolnikom za Waszą ciężką pracę. W każdej sytuacji jesteście na miejscu. Także wtedy, kiedy było trzeba bronić
Ojczyzny - byliście na posterunku.
Po oficjalnych wystąpieniach odbyło się uroczyste dzielenie chleba dożynkowego. Do dzielenia chleba zostali
zaproszeni: Beata Szczepankowska - Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, ksiądz Artur Damiański Administrator Parafii Krukowo, Zenon Szczepankowski - były Starosta Przasnyski, a obecnie Radny Powiatu
Przasnyskiego, ksiądz Zbigniew Pruszyński - proboszcz parafii w Zarębach, ksiądz Marek Pszczółkowski proboszcz parafii w Duczyminie, Katarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
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Burmistrz Beata Szczepankowska doceniła również pracę sołtysów, w którą wkładają serce,
pasję i zamiłowanie reprezentując lokalną społeczność.
Serdeczne podziękowania i medale otrzymali:
Irena Górniak- sołtys sołectwa Krukowo, Zenobiusz Jeliński- sołtysa sołectwa Krzynowłoga Wielka,
Urszula Ewa Leśniewska- sołtys sołectwa Rembielin, Kazimierz Kacprzyk- sołtys sołectwa
Rzodkiewnica, Sławomir Tański- sołtys sołectwa Wierzchowizna, Czesława Dembska- sołtys
sołectwa Binduga, Barbara Olender- sołtys sołectwa Rawki, Jadwiga Sadłowska - sołtys sołectwa
Poścień Wieś, Wojciech Grabowski -sołtys sołectwa Budki, Mirosław Zawojek- sołtys sołectwa
Poścień Zamion.

Fot: Roman Nadaj

Beata Szczepankowska podziękowała także osobom szczególnie zaangażowanym w organizację
Miejsko- Gminnych Dożynek 2019. Do grona tych osób należeli:
Irena Górniak- Sołtys Sołectwa Krukowo, Anna Gwiazda- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Krukowie, Mariusz Topa- Prezes OSP w Krukowie, Łukasz Kacprzyk- Prezes OSP w Rzodkiewnicy, Teresa Wilga, Jadwiga Kulasik, Dorota Płoska, Bożena Dębska, Anna Górniak, Ewelina Krajewska, Mariusz Krajewski, Małgorzata Wilga, Dariusz Wilga, Halina Parciak, Katarzyna Borzymowska,
Jarosław Borzymowski, Mirosław Górniak, Julia Szlachetka, Danuta Skwiot, Patrycja Kraska.

Fot: Roman Nadaj
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Ważnym wydarzeniem podczas tegorocznych dożynek był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wybór najpiękniejszego wieńca nie był łatwy, gdyż wszystkie prace zasługiwały na podziw i uznanie. Ze względu na bardzo wysoki poziom, burmistrz
Beata Szczepankowska postanowiła nagrodzić wszystkie zgłoszone prace.
Klasyfikacja końcowa prezentuje się następująco:
I miejsce - Sołectwo Rembielin
II miejsce - Sołectwo Zaręby
III miejsce - Sołectwo Rycice
Wyróżnienia:
Sołectwo Budki, Sołectwo Krukowo, Sołectwo Łaz, Sołectwo Zdziwój Nowy, Sołectwo Zdziwój Stary, Sołectwo Poścień Wieś, Sołectwo Bugzy Płoskie, Sołectwo Binduga, Sołectwo Gadomiec Miłocięta.
Komisja Konkursowa w składzie: Sławomir Czaplicki, Wanda Jastrzębska, Andrzej Kowalewski, Janusz Nidzgorski, Katarzyna
Purzycka
Serdecznie dziękujemy wszystkim delegacjom wieńcowym za trud włożony w przygotowanie wieńców oraz za podtrzymywanie
i kultywowanie ludowych tradycji dożynkowych.

Fot: Roman Nadaj

Sołectwo Rembielin

Sołectwo Zaręby

Sołectwo Rycice

Sołectwo Łaz

Sołectwo Zdziwój Stary

Sołectwo Budki

Fot: Roman Nadaj
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Sołectwo Binduga

Sołectwo Krukowo

Sołectwo Zdziwój Nowy

Sołectwo Poścień Wieś

Sołectwo Bugzy Płoskie

Sołectwo Gadomiec Miłocięta
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Doceniając trud i pracę jaką rolnicy podejmują każdego dnia Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wręczyła podziękowania i medale dla wyróżnionych gospodarzy
z Gminy Chorzele.

Wyróżnienia przyznawane były za wzorową pracę i wybitne osiągnięcia rolnicze.—Razem z mieszkańcami
naszej Gminy jestem rada, że z sukcesem prowadzicie Państwo swoje gospodarstwa od wielu lat. Doceniam
Państwa zdecydowanie i upór w obronie dzieła, które latami tworzyliście. Gratuluję europejskiego poziomu
w hodowli bydła oraz wyróżniających wskaźników produkcji. Wdrażanie w swojej codziennej pracy innowacyjnych rozwiązań oraz umiejętne korzystanie z funduszy unijnych mają wpływ na to, że staliście się ojcami
pozytywnych przemian w rolnictwie dla siebie, naszej Gminy, a także dla całej ojczyzny—podkreśliła Beata
Szczepankowska.
Do grona wyróżnionych należą:
Magdalena i Paweł Antosz zam. w Gadomcu Chrzczanach, Sylwia i Artur Dzierzęccy zam. w Niskich
Wielkich, Magdalena i Grzegorz Felbór zam. w Gadomcu Miłociętach, Marianna Agnieszka i Kazimierz
Kobus zam. w Rzodkiewnicy, Ewelina i Mariusz Krajewscy zam. w Krukowie, Jolanta i Mirosław Krystkiewicz zam. w Bindudze, Marek Mucha zam. w Pościeniu Wsi, Ewa i Andrzej Nyśk zam. w Zarębach, Teresa
i Wiesław Siperek zam. w Rzodkiewnicy, Danuta i Paweł Sławscy zam. w Rembielinie, Małgorzata i Andrzej
Żyra zam. w Krukowie.

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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Państwo Danuta i Paweł Sławscy zam. w Rembielinie posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 14,62 ha oraz dzierżawią użytki
zielone o pow. 8 ha. W gospodarstwie tym Państwo Sławscy prowadzą zasiewy kukurydzy o pow. 6,50 ha, pszenżyta 4 ha, oraz żyta
o pow. 3 ha. Pozostałe grunty stanowią użytki zielone. Państwo Sławscy utrzymują stado bydła w ilości 25 szt., w tym 15 krów dojnych
i 10 szt. jałowizny i cieląt. W ubiegłym roku Państwo Sławscy wyprodukowali 150 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach. Państwo Sławscy posiadają budynki murowane, w tym nową oborę ze stanowiskami
i dojarką przewodową i zbiornikiem do mleka o pojemności 1 000 litrów. Państwo Sławscy posiadają niezbędny sprzęt rolniczy do
produkcji rolnej w tym 2 ciągniki: JOHN DERRE 612M i Zetor 5340. Ponadto Państwo Sławscy posiadają: ładowarkę teleskopową 523,
prasę belującą BR 6090 marki „New Holland” i owijarkę do bel; kosiarkę dyskową czołową i boczną EXTRA - 228; rozrzutnik
obornika „Metal-Fach” o ładowności 6 t.; przewracarkę karuzelową do siana „SIPMA” o szerokości roboczej 5,50 m; zgrabiarkę dwu
karuzelową typu „KUERNELAND”; wóz asenizacyjny o pojemności 5 tyś. litrów oraz pozostały podstawowy sprzęt ciągnikowy
niezbędny do upraw polowych.
Państwo Teresa i Wiesław Siperek zam. w Rzodkiewnicy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 25 ha oraz dzierżawią użytki
zielone o pow. również 25 ha. W gospodarstwie tym Państwo Siperek prowadzą wyłącznie zasiewy kukurydzy o pow. 8,50 ha. Pozostałe grunty stanowią użytki zielone. Państwo Siperek utrzymują stado bydła w ilości 75 szt., w tym 40 krów dojnych , 15 szt. jałowizny do
2 lat przeznaczonych na powiększenie krów mlecznych, 10 szt. cieląt do 1 roku oraz 5 szt. małych cieląt. W ubiegłym roku Państwo
Siperek wyprodukowali 320 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach.
Państwo Siperek posiadają budynki murowane, w tym nową oborę ze stanowiskami i dojarką przewodową na 6 punktów i zbiornikiem
do mleka o pojemności 2 200 litrów. Państwo Siperek posiadają niezbędny sprzęt rolniczy do produkcji rolnej w tym 4 ciągniki: Zetor
PROXIMA 7441, FARMTRAK 690 DK, Ursus C-360 i Ursus C 330. Ponadto Państwo Siperek posiadają: prasę belującą Z 560 marki
„Metal-Fach”, owijarkę samozaładowczą marki „Maja”; kosiarkę dyskową czołową i boczną KDT 260; rozrzutnik obornika
„Metal-Fach” o ładowności 6 t.; przewracarkę karuzelową do siana „SIPMA” o szerokości roboczej 5,50 m; zgrabiarkę karuzelową
Z - 350; wóz asenizacyjny o pojemności 6 tyś. litrów; zestaw uprawowy U - 250 i glebogryzarka o szerokości roboczej 2 metry oraz
pozostały podstawowy sprzęt ciągnikowy niezbędny do upraw polowych.
Państwo Małgorzata i Andrzej Żyra zam. w Krukowie posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 25 ha oraz dzierżawią grunty
rolne o pow. 12 ha. W gospodarstwie tym uprawiają 5 ha kukurydzy, a pozostała część gruntów stanowią użytki zielone. Państwo Żyra
utrzymują stado bydła w ilości 75 szt., w tym: 38 szt. krów mlecznych, 6 szt. Opasów, a pozostałe sztuki stanowią młodzież i cielęta.
Przejęta po rodzicach obora z 15 stanowiskami została rozbudowana o kolejne 17 stanowisk. W 2018 roku została ponadto zbudowana
nowa obora z wyposażeniem na 32 stanowiska. W ubiegłym roku Państwo Żyra wyprodukowali 185 tysięcy kilogramów mleka, które
zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „Mazowsze” w Chorzelach. Państwo Żyra posiadają bogaty park maszynowy taki jak: 4 ciągniki
DEUTZ FAHR5090, URSUS C 385 T, URSUS 9014 H, URSUS C 360 oraz niezbędny sprzęt m. in.: rozrzutnik obornika 8-tonowy typu
METAL FACH, wóz asenizacyjny typu PRONAR o pojemności 8 tysięcy litrów, kosiarka dyskowa typu SAMASZ, prasa belująca typu
SIPMA, owijarka do bel, zgrabiarka karuzelowa, paszowóz typu PRONAR o pojemności 10 m3 dojarka bezprzewodowa oraz inny sprzęt
ciągnikowy niezbędny w gospodarstwie rolnym.
Państwo Ewa i Andrzej Nyśk zam. w Zarębach posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 54 ha oraz dzierżawią grunty rolne
o pow. 10 ha. W gospodarstwie tym uprawiają wyłącznie 12 ha kukurydzy, 5 ha pszenżyta, 2 ha żyta, a pozostałe grunty stanowią użytki
zielone. Państwo Nyśk utrzymują stado bydła w ilości 100 szt., w tym; 50 szt. krów mlecznych, oraz 50 szt. jałowizny i cieląt.
W ubiegłym roku Państwo Nyśk wyprodukowali 445 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL”
Grajewo. Państwo Nyśk posiadają kilka obór, w tym jedna nowoczesna o pow. użytkowej 600 m2 z halą udojową w układzie rybia ość.
Państwo Nyśk posiadają niezbędny sprzęt rolniczy do produkcji rolnej taki jak: 3 ciągniki typu: KUBOTA 9960 o mocy 105 KM, JOHN
DEERE o mocy 80 KM, oraz FENDT 512 FAVORITE o mocy 125 KM, a także niezbędny sprzęt ciągnikowy m. in.: przyczepa
3-osiowa marki WIELTON, przyczepa 2-osiowa marki ZASŁAW, prasa belująca marki KRONE, paszowóz marki TRIOLEL, kosiarka
dyskowa marki KRONE o rozpiętości 3,2 m., siewnik do kukurydzy marki MONSON, owijarka do bel samozaładowcza marki MAJA
oraz inny sprzęt ciągnikowy konieczny do pracy w gospodarstwie rolnymi.
Pan Marek Mucha zam. w Pościeniu Wsi posiada własne gospodarstwo o powierzchni 25 ha oraz dzierżawi grunty rolne o pow. 5 ha.
W gospodarstwie tym grunty stanowią wyłącznie użytki zielone. Pan Mucha utrzymuje stado bydła w ilości 45 szt., w tym: 30 szt. krów
mlecznych oraz 10 szt. jałowizny i 5 szt. cieląt. W ubiegłym roku Pan Marek Mucha w)^rodukował 150 tysięcy kilogramów mleka,
które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach. Pan Mucha posiada budynki murowane w tym nową oborę
przygotowaną na 32 stanowiska dla krów dojnych wraz z dojarką przewodową ze zbiornikiem o pojemności 1200 1. oraz drugą oborę
przeznaczoną dla cieląt i jałowizny. Pan Mucha posiada niezbędny sprzęt rolniczy do produkcji rolnej taki jak: 3 ciągniki typu: DEUTZFAHR 5119, ZETOR PROKSIMA 8441 z ładowaczem czołowym oraz ciągnik Białoruś z 1998 r., a także niezbędny sprzęt m. in.:
rozrzutnik obornika 6-tonowy, kosiarka dyskowa typu SAMASZ, wóz asenizacyjny o pojemności 5 tysięcy litrów, prasa belująca,
owijarka samozaładowcza typu SIPMA, zgrabiarka karuzelowa typu SAMASZ oraz inny sprzęt ciągnikowy konieczny do pracy
w gospodarstwie rolnym.
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Państwo Jolanta i Mirosław Krystkiewicz zam. w Bindudze posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 25 ha oraz dzierżawią
grunty rolne o pow. 6 ha. W gospodarstwie tym uprawiają 2 ha żyta, 1 ha seradeli i pozostałe grunty stanowią użytki zielone. Państwo
Krystkiewicz utrzymują stado bydła w ilości 48 szt., w tym; 27 szt. krów mlecznych, oraz 21 szt. jałowizny i cieląt. W ubiegłym roku
Państwo Krystkiewicz wyprodukowali 160 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOWITA”
Baranowo. Państwo Krystkiewicz posiadają dwie obory, w tym jedna dla krów z dojarką przewodową i zbiornikiem na mleko o pojemności 1 200 litrów, a druga obora przeznaczona jest dla cieląt jałowizny. Państwo Krystkiewicz posiadają niezbędny sprzęt rolniczy do
produkcji rolnej taki jak: ciągniki typu BELARUS 952, FARMTRAC 704 WD, a także niezbędny sprzęt ciągnikowy m. in.: agregat do
upraw użytków zielonych, rozsiewacz nawozów, wóz asenizacyjny, przyczepa transportowa do bel, rozrzutnik obornika, prasa belująca
i owijarka typu METAL FACH i inny sprzęt ciągnikowy konieczny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Państwo Ewelina i Mariusz Krajewscy zam. w Krukowie posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 28 ha oraz dzierżawią grunty
rolne o pow. 10 ha. W gospodarstwie tym uprawiają 3 ha kukurydzy a pozostała część gruntów stanowią użytki zielone. Państwo
Krajewscy utrzymują stado bydła w ilości 50 szt., w tym: 28 szt. krów mlecznych, 3 opasy a pozostałe sztuki stanowią młodzież i cielęta.
W ubiegłym roku Państwo Krajewscy wyprodukowali 140 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska
„MLEKOWITA” Oddział w Baranowie. Państwo Krajewscy posiadają budynki murowane w tym nową oborę na 30 stanowisk dla krów
oraz starszą dla cieląt i jałowizny. Państwo Krajewscy posiadają niezbędny sprzęt rolniczy taki jak: ciągniki: DEUTZ FAHRK-410,
URSUS 3512, KUBOTA 8560 oraz niezbędny sprzęt m. in.: rozrzutnik obornika 6-tonowy, wóz asenizacyjny typu GALANT o pojemności 6 tysięcy litrów, prasa belująca typu SIPMA, owijarka typu SOKÓŁKA do bel, zgrabiarka karuzelowa typu DEUTZ FAHR, brona
wirowa typu MASCHO oraz inny sprzęt ciągnikowy niezbędny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Państwo Marianna Agnieszka i Kazimierz Kobus zam. w Rzodkiewnicy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 13 ha.
W gospodarstwie tym Państwo Kobus nie prowadzą żadnych upraw i są to wyłącznie użytki zielone. Państwo Kobus utrzymują bydła
w ilości 16 szt., w tym 13 krów dojnych i 3 szt. jałowizny. W ubiegłym roku Państwo Kobus wyprodukowali 70 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach. Państwo Kobus posiadają budynki murowane, w tym nową
oborę ze stanowiskami i dojarką dla krów mlecznych. Państwo Kobus posiadają niezbędny sprzęt rolniczy do produkcji rolnej wraz
z ciągnikiem Ursus C-360.
Państwo Magdalena i Grzegorz Felbór zam. w Gadomcu Miłociętach posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 24 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. 9 ha. W gospodarstwie tym uprawiają 5 ha żyta, 4 ha mieszanki zbożowej, 2 ha pszenżyta i 3 ha kukurydzy
a pozostała część gruntów stanowią użytki zielone. Państwo Felbór utrzymują stado bydła w ilości 56 szt., w tym: 36 szt. krów mlecznych,
10 szt. jałowizny, a pozostałe sztuki stanowią cielęta. W ubiegłym roku Państwo Felbór wyprodukowali 180 tysięcy kilogramów mleka,
które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach. Państwo Felbór posiadają bud5mki murowane w tym nową oborę
na 35 stanowisk dla krów dojnych wraz z dojarką przewodową ze zbiornikiem o pojemności 1000 1. oraz drugą oborę przeznaczoną dla
cieląt i jałowizny. Państwo Felbór posiadają niezbędny sprzęt rolniczy taki jak: 3 ciągniki: URSUS 1224, URSUS C-360 3P, ZETOR
z ładowaczem czołowym typu 8011 oraz niezbędny sprzęt m. in.: rozrzutnik obornika 8-tonowy, kosiarka dyskowa typu KELFFRI, wóz
asenizacyjny o pojemności 5 tysięcy litrów, prasa belująca i owijarka do bel, przyczepa samozbierająca, agregat uprawowy oraz inny
sprzęt ciągnikowy niezbędny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Państwo Sylwia i Artur Dzierzęccy zam. w Niskich Wielkich posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 27 ha oraz dzierżawią
grunty rolne o pow. 50 ha. W gospodarstwie tym uprawiają: 30 ha kukurydzy, 7 ha żyta, 2 ha owsa, 3 ha mieszanki zbożowej i pozostałe
grunty stanowią użytki zielone. Państwo Dzierzęccy utrzymują stado bydła w ilości 80 szt., w tym: 65 szt. krów mlecznych oraz 10 szt.
jałowizny i 5 szt. cieląt. W ubiegłym roku Państwo Dzierzęccy wyprodukowali 310 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach. Państwo Dzierzęccy posiadają budynki murowane w tym dwie nowe obory: jedna przygotowana na 100 stanowisk dla krów dojnych wraz z mechanicznym udojem i zbiornikiem o pojemności 1200 litrów oraz drugą oborę
przeznaczoną dla cieląt i jałowizny. Państwo Dzierzęccy posiadają niezbędny sprzęt rolniczy do produkcji rolnej taki jak: 3 ciągniki typu:
CLAS Arian 420, ZETOR 5320, oraz mniejszy ciągnik URSUS - C-330 a także niezbędny sprzęt ciągnikowy m. in.: siewnik do
kukurydzy, duży siewnik zbożowy, duży siewnik ciągnikowy do nawozów, zestaw uprawo-siewny, agregat podorywkowy, agregat
uprawowy, rozrzutnik obornika 6-tonowy, paszowóz EURO MILK 12, wyciąg do obornika oraz zgarniacz hydrauliczny obornika, prasa
belująca, owij arka samozaładowcza typu SIPMA, dwie przyczepy transportowe o ładowności 6 ton, przyczepa do transportu beli oraz
inny sprzęt ciągnikowy konieczny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Państwo Magdalena i Paweł Antosz zam. w Gadomcu Chrzczanach posiadają własne gospodarstwo o powierzchni 30 ha oraz dzierżawią grunty rolne o pow. 15 ha. W gospodarstwie tym uprawiają 11 ha kukurydzy a pozostała część gruntów stanowią użytki zielone.
Państwo Antosz utrzymują stado bydła w ilości 50 szt., w tym: 30 szt. krów mlecznych oraz 10 szt. jałowizny i 10 szt. cieląt. W ubiegłym
roku Państwo Antosz wyprodukowali 244 tysięcy kilogramów mleka, które zakupiła Spółdzielnia Mleczarska „MAZOWSZE” w Chorzelach. Państwo Antosz posiadają budynki murowane w tym nową oborę przygotowaną na 70 stanowisk dla krów dojnych wraz z dojarką
przewodową ze zbiornikiem o pojemności 2000 1. oraz drugą oborę przeznaczoną dla cieląt i jałowizny. Państwo Antosz posiadają
niezbędny sprzęt rolniczy taki jak: 2 ciągniki typu: NEW HOLLAND TD 5030 o mocy 82 KM, oraz ZETOR FORTERRA 9641 o mocy
90 KM a także niezbędny sprzęt m. in.: rozrzutnik obornika 8-tonowy, kosiarka dyskowa typu PETINGER o rozpiętości części roboczej
3,5 mb., wóz asenizacyjny o pojemności 5 tysięcy litrów, prasa belująca, owijarka samozaładowcza typu Mc Hale (czyt. macheja),
zgrabiarka wirnikowa typu NEMAYER (czyt. nemajer), przyczepa - dłużyca do przewozu bel o ładowności 12 ton oraz inny sprzęt
ciągnikowy konieczny do pracy w gospodarstwie rolnym.
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POWITALIŚMY KOLEJNYCH NOWO NARODZONYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!

29 sierpnia odbyło się trzecie spotkanie, podczas którego burmistrz Beata Szczepankowska powitała nowo
narodzonych mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele. Na uroczystości, która odbyła się w Miejskim
Zespole Placówek Opieki nad Dziećmi w Chorzelach, byli obecni rodzice z maluszkami, ich rodzeństwo
oraz dumne babcie.

Burmistrz Beata Szczepankowska wręczyła rodzicom piękne, dedykowane bodziaki dla maluchów oraz listy
gratulacyjne i upominki. - Witam nowo narodzonych mieszkańców z wielką nadzieją. To Państwa dziś małe
pociechy- w przyszłości będą stanowiły o przyszłości naszej i przyszłych pokoleń. Niech te skromne upominki,
towarzyszące dzisiejszej uroczystości będą wyrazem dobrych myśli i najlepszych życzeń jakie przekazujemy
Państwu i Waszym pociechom wraz z życzeniami szczęścia i wszelkiej pomyślności, zdrowia, miłości, poczucia
bezpieczeństwa i dobrobytu – mówiła Beata Szczepankowska.

W spotkaniu uczestniczyli:
Jakub Jan Furman wraz z rodzicami Małgorzatą i Mariuszem, Wojciech Glinka z rodzicami Justyną i Michałem, Nadia Kostrzewa wraz z rodzicami Aleksandrą Ladzińską i Kamilem Kostrzewą, Mikołaj Kuligowski
wraz z rodzicami Wioletą i Kamilem, Zofia i Jan Korotko wraz z rodzicami Olgą i Łukaszem, Kacper Osowski
wraz z rodzicami Roksaną i Robertem, Maria Panuś wraz z rodzicami Katarzyną Skurzewską i Tomaszem
Panusiem, Maja Pietrzak wraz z rodzicami Agnieszką i Danielem, Alan Połomski wraz z rodzicami Justyną
i Andrzejem, Mikołaj Grzegorz Rasiński wraz z rodzicami Judytą Kuczyńska i Pawłem Rasińskim, Amelia
Rogalska wraz z rodzicami Katarzyną i Wojciechem, Kacper Suchowiecki wraz z rodzicami Martą i Marcinem,
Maja Szydlik wraz z rodzicami Eweliną i Arkadiuszem, Alicja Wątkowska wraz z rodzicami Marleną
i Tomaszem, Roksana Wróbel wraz z rodzicami Anną i Jerzym, Leon Zapadka wraz z rodzicami Katarzyną
i Sylwestrem, Filip Zembrzuski wraz z rodzicami Martą i Radosławem.
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W uroczystości wzięli również udział: Sylwia Drężek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sławomir
Czaplicki – Kierownik Referatu Promocji.
Oprócz powitalnych prezentów od burmistrz, najmłodsi otrzymali również upominki od Elżbiety Kobus –
Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele oraz Anny Lipińskiej –
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Chorzelach.

Spotkanie upłynęło w radosnej i ciepłej atmosferze, podczas której nie zabrakło czasu na miłe rozmowy.
Również młodsi goście nie narzekali na nudę, bawiąc się i spędzając miło czas na sali zabaw. Dla zebranych
przygotowany był również przepyszny tort.
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Piękne, podniosłe i patriotyczne rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2,
która przystąpiła do akcji "Przerwany marsz...".
Na uroczyste rozpoczęcie zostali zaproszeni wyjątkowi goście - reprezentanci pokolenia, które na własnej
skórze doświadczyło II wojny światowej, ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni, którym lata
okupacji odebrały beztroskie dzieciństwo, wypełniając je strachem i cierpieniem. Po 80 latach mogli oni
wreszcie symbolicznie dokończyć, przerwany przez wybuch II wojny światowej, marsz do szkoły.

Źródło: nowoczesnerolnictwo.info

Pamiętamy i wyrażamy najwyższy szacunek dla Dzieci Wojny — pokolenia II Wojny Światowej
do którego należą:
Zembrzuska Mirosława, Niksińska Celina, Królikowska Teresa, Milewska Irena, Milewski Stanisław,
Jankowski Oktawiusz, Tłoczkowska Zofia, Bagińska Zofia, Kowalczyk Jan, Wiśniewska Zofia, Korzeniowska
Krystyna, Studzińska Jadwiga, Bielska Janina, Sawicka Helena.

Uczniowie wspólnie z prababciami, pradziadkami, a także osobami, które mieszkają na terenie gminy
i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny, uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego 2019/2020.
Pamiętamy i wyrażamy najwyższy szacunek dla pokolenia II Wojny Światowej.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy owocnej pracy i samych sukcesów. Powodzenia!
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„Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów,
ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą”. Anna Kalbarczyk

Uczniowie klasy I B Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach uczestniczyli
w roku szkolnym 2018/2019 w kółku plastycznym. Zajęcia zostały zrealizowane w oparciu o program
pt. „Świat pełen barw”, którego autorem jest wychowawczyni tejże klasy Małgorzata Parciak.
Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Rozbudzanie
zainteresowania sztuką , plastyką, odkrywaniem w sobie naturalnych predyspozycji skłania dzieci do samodzielnej twórczości i działania. Celem zajęć prowadzonych w ramach kółka plastycznego było rozwijanie twórczej
inicjatywy dziecka, wiary we własne możliwości oraz poznanie różnych technik plastycznych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała w uczniach radość tworzenia.
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości uczniowie wykonali prace plastyczne
pt. „Pierwszaki dla Niepodległej”. Mali twórcy użyli różnych
technik plastycznych aby zrealizować pomysły i przedstawić
swoją Ojczyznę. Eksperymentując z różnorodnym materiałem
plastycznym wykonali
także prace na temat „Jesienne
krajobrazy”. Uczniowie poznali również technikę papierowego
origami, tworząc prace pt. „Moje ulubione bajki”. Nie
zabrakło również prac o patronie szkoły – Świętym Janie
Pawle II, a także dekoracji bożonarodzeniowych.
„Jesienne krajobrazy"

„Wyczarowane z podróżnych kamieni"

„Pierwszaki dla Niepodległej”
„Pięknie wokół nas"

Dzieci odkryły, że wspaniałą zabawą może być malowanie farbami i ozdabianie brokatem kamieni o różnych
kształtach. Jak przyznali sami uczniowie, po raz pierwszy malowali farbami na płótnie i odlewach gipsowych.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane w różnych miejscach m.in. kilkakrotnie w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Chorzelach, Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach i Szkole Podstawowej
nr 2 m.in. podczas uroczystości nadania szkole sztandaru, na zebraniach z rodzicami, jak również na stronie
internetowej szkoły i na portalach społecznościowych e-Twinning „Lokalne i narodowe dziedzictwo
kulturowe w oczach dzieci”, „Kalendarz wielokulturowy i wielojęzyczny”.
Wystawy naszych milusińskich podziwiali m.in. zaproszeni goście i rodzice tychże uczniów. Na zakończenie
zajęć uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zarówno rodzice i uczniowie ocenili wysoko stopień
przydatności prowadzonych zajęć.
Życzymy wielu pomysłów i sukcesów w dalszym tworzeniu. Niech puentą zrealizowanego programu będą
słowa S.Szumana „Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy i nie przestaje być sztuką żywą i twórczą tak długo,
jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować”.
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Wycieczka edukacyjno — artystyczna dla dzieci

autor: OUK w Chorzelach

Dnia 20.08.2019r Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach zorganizował wycieczkę dla dzieci
uczęszczających na zajęcia plastyczne w OUK.
Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie
Centrum Nauki Kopernika.
Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzali Muzeum
Narodowe, w którym została przeprowadzona
lekcja muzealna. Kolejnym punktem wycieczki
były zajęcia plastyczne w plenerze, które odbyły
się w Łazienkach Królewskich przy pomniku
Chopina . Ostatnim punktem wycieczki był posiłek
w Mc Donald.
Wycieczka została współfinansowana przez Urząd
Miasta i Gminy Chorzele oraz Ośrodek
Upowszechniania Kultury Chorzele.

Sebastian Moszczyński Mistrzem Polski!
30 sierpnia w Siedlcach podczas Mistrzostw
Polski LZS U - 18 Sebastian Moszczyński,
wychowanek Andrzeja Danelskiego został
Mistrzem Polski skacząc 205 cm.
Serdecznie gratulujemy!

Kolejny sukces naszych skoczków wzwyż
Damian Zakrzewski zajął 1 miejsce, a Tobiasz Wojciechowski 3 miejsce
podczas wczoraj rozegranych Mistrzostw Makroregionu U - 16.

Obaj zawodnicy to podopieczni Andrzeja Danelskiego. Gratulujemy
i trzymamy kciuki, bo już za dwa tygodnie Mistrzostwa Polski w Tarnowie.

Podziękowanie dla dyrektora ZSP w Chorzelach w latach 2014-1019
Człowiek jest największy wtedy, kiedy daje innym część siebie-część swojego
czasu, swoich umiejętności, swojej wiedzy, swojego doświadczenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podziękowała
i wyraziła wdzięczność, szacunek oraz uznanie Krzysztofowi Milewskiemu,
dyrektorowi ZSP w Chorzelach w latach 2014-2019.
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II Amatorski Turniej Piłki Plażowej w Pościeniu Wsi
Miłośnicy piłki plażowej spotkali się 11 sierpnia na II Amatorskim Turnieju Piłki Plażowej
w Pościeniu Wsi.

Do zawodów przystąpiło osiem drużyn. Na boisku panowała zacięta gra o każdą piłkę, a poza nie
brakowało przyjaznej atmosfery przy wspólnym ognisku. Zwycięzcami całego turnieju bez straty
żadnego seta okazała się drużyna ,,Orły" w składzie Magdalena Antoń, Jakub Suchodolski. Drugie
miejsce zajęła drużyna ,,KK" Adrian Kosiorek, Przemysław Krajewski, a na najniższym stopniu podium
stanęła drużyna ,,Przęsła" Szymon Krajewski, Paweł Tański. Gratulujemy wszystkim uczestnikom
i dziękujemy za wspólną zabawę.

Wakacyjny Turniej na ORLIKU
16 sierpnia 2019 roku z inicjatywy Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie sportowym Orlik odbył się
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Do rozgrywek zgłosili
się miłośnicy sportowej rywalizacji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Zgłoszonych zostało siedem
drużyn, które rywalizowały systemem ,,Brazylijskim" do dwóch przegranych. W każdym meczu nie
brakowało emocji i walki do ostatniej sekundy, gdyż tylko wygrana dawała możliwość zdobycia
pierwszego miejsca. Po rozegraniu wszystkich meczy najlepsza okazała się drużyna ,,Chorzele Fire"
w składzie: Piotr Piasecki,Krystian Suchowiecki, Damian Suchowiecki, Marcin Szmalc, Bartłomiej
Kimona, Mariusz Kowalski.
Każdy zespół za udział w turnieju został nagrodzony pamiątkowym dyplomem i pucharem
ufundowanym przez Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatę Szczepankowską.
I miejsce - Chorzele Fire
II miejsce - Połoń
III miejsce - Wyklęci
IV miejsce – Nie wiem
V miejsce - Poścień
VI miejsce - Poścień Wieś
VII miejsce - Orły
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autor: MGBP w Chorzelach

Narodowe Czytanie,, Nowele polskie”
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach w dniu 7 września 2019 zaprosiła mieszkańców
do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Narodowego
Czytania. Akcja ta odbyła się pod honorowym patronatem
pary Prezydenckiej już po raz 8.
Podczas tegorocznej imprezy chorzelanie mieli okazję
przeczytać wybrane ,,Nowele polskie” wybitnych pisarzy
dawnej Polski. Czytanie odbyło się na Miejskim Placu
Zabaw tuż przy Kościele. Tegoroczne Narodowe czytanie
rozpoczęło się o godz.10:00 zainaugurowała je Dyrektor
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach
Pani Jolanta Drejka. Przeczytane zostały utwory takie
jak ,,Katarynka” Bolesława Prusa , ,,Dobra Pani” Elizy
Orzeszkowej, ,,Sawa”(z cyklu: Pamiątki Soplicy)
Henryka Rzewuskiego, ,,Rozdzióbią nas kruki, wrony” Stefana Żeromskiego, ,,Orka” Władysława
Stanisława Reymonta oraz ,,Dym” Marii Konopnickiej.
W czytaniu udział wzięli: Przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.im.Marszałka
J. Piłsudskiego w Chorzelach, Przedstawiciele Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta
w Chorzelach, Przedstawiciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
w Chorzelach, Przedstawiciele Miasta i Gminy Chorzele, Pracownicy Ośrodka Upowszechniania
Kultury w Chorzelach i Miejsko-Gminnej Biblioteki w Chorzelach.

Interpretacja wszystkich utworów była na wysokim poziomie, uczniowie ZSP im. Wł. St. Reymonta
zaskoczyli wszystkich pięknym przeczytaniem noweli ,,Dobra Pani” z podziałem na role. Słuchacze zaś
mieli okazję wziąć udział w niezwykłej lekcji literatury i historii.
Mamy nadzieję, że to wspólne czytanie przyczyni się do propagowania czytelnictwa literatury polskiej
nie tylko tej współczesnej ale tej z poprzednich epok, bo przecież literatura narodowa nie jest tylko
przedmiotem nauczania szkolnego, ale powinna też stać się obecna w szeroko rozumianym życiu
społecznym.
Dziękujemy wszystkim za wspólne czytanie.
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ZABIEGI BURMISTRZ DOTYCZĄCE SKUTKÓW SUSZY SKUTECZNE! JEST ZGODA WOJEWODY DLA
GMINY CHORZELE NA SZACOWANIE SZKÓD NA UŻYTKACH ZIELONYCH.
Skuteczne okazały się wielokrotne interwencje burmistrz Beaty Szczepankowskiej dotyczące wyrażenia zgody przez wojewodę na objęcie Gminy Chorzele szacowaniem szkód za skutki suszy na użytkach zielonych. Burmistrz zabiegała o to
od wielu tygodni w bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami odpowiedzialnych za to instytucji rządowych i wysyłając liczne wnioski do wojewody, ministra rolnictwa, czy posłów RP. Wcześniejsze odpowiedzi były negatywne. Wczoraj burmistrz otrzymała zgodę, która umożliwia szacowanie szkód na użytkach zielonych (2 i 3 pokos).

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
dla rejonu służbowego nr IX na okres od 01-08-2019 r. do 31-12-2019 r.
autor: Komisariat Policji w Chorzelach

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Zagrożenie – Zakłócenie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu
przy sklepie BIT w Zarębach w godz. 14.00-22.00.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie wykroczeń społecznie uciążliwych, zwiększenie świadomości społecznej na temat konsekwencji
związanych z popełnianiem wykroczeń porządkowych, a także zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu.
Stanowcze reagowanie na przypadki ujawnienia sprawców czynu oraz wyciąganie konsekwencji wobec takich osób,
ograniczenie zjawiska do poziomu minimalnego. Zwiększanie kontroli rejonu sklepu w/w miejsca przez służbę patrolową, służbę obchodową oraz spotkania z mieszkańcami celem wymiany spostrzeżeń.

XIX WIELKI FESTYN PROFILAKTYCZNY "ŻYJMY ZDROWO BEZ NAŁOGÓW"
autor: B.Fuks

W dniu 17.09.2019 r. w PSP w Duczyminie odbył się XIX Wielki Festyn Profilaktyczny "Żyjmy zdrowo bez nałogów".
Organizatorzy: MGKRPA w Chorzelach wraz z PSP w Duczyminie. W festynie brały udział 9 osobowe drużyny z 7
szkół podstawowych z terenu Gminy Chorzele. Uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: test wiedzy
z zakresu uzależnień i zdrowego stylu życia, piosenka na temat profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego trybu życia,
plastycznej- plakat o tematyce promocji zdrowego stylu życia i profilaktyki uzależnień i konkurencje sportowe.
I miejsce — PSP w Pościeniu Wsi, nagroda 1600 zł
II miejsce — PSP w Duczyminie, nagroda 1500 zł
III miejsce — PSP Nr 1 w Chorzelach, nagroda 1400 zł
IV miejsce — PSP w Krzynowłodze Wielkiej, nagroda 1300 zł
V miejsce — PSP w Krukowie, nagroda 1200 zł
VI miejsce — PSP w Zarębach, nagroda 1100 zł
VII miejsce — PSP Nr 2 w Chorzelach, nagroda 1000 zł.
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