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UWAGA
Główny lekarz weterynarii informuje, że:
•
Afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi,
Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce;
•
Choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń i dzików oraz
powoduje olbrzymie straty ekonomiczne;
•
Afrykański pomór świń, który nie jest groźny dla ludzi może
być przenoszony przez żywność.
Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie
do zamykanych pojemników na śmieci.
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Budowa ogrodzenia świetlicy w Nowej Wsi/ k Duczymina
Budowa ogrodzenia świetlicy będzie polegać na rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz na montażu
nowego. W tej sprawie były już ogłoszone dwa konkursy ofert. Wpłynęła jedna oferta, która
przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie.
Jednak to nie koniec modernizacji świetlicy wiejskiej, gdyż jest już zaplanowany kapitalny remont
sanitariatów. W ramach konkursu ofert został wyłoniony wykonawca, jednak gmina Chorzele musiała
zwiększyć swoje środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Remont obejmie m.in. wymianę
umywalek, remont podłogi oraz odnowienie ścian. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli integrować się
i spędzać miło czas w odnowionym i nowoczesnym wnętrzu świetlicy.
Rozbudowa drogi w Rembielinie
15 września została podpisana umowa dotycząca rozbudowy drogi w Rembielinie łącznie z
przebudową sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Prace remontowe wykona
przedsiębiorstwo robót drogowo - mostowych „Ostrada” z Ostrołęki. Będą one polegać między
innymi na budowie nowej jezdni i rowów odwadniających, przebudowie sieci elektrycznej niskiego
napięcia oraz sieci teletechnicznej, budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych.
Oprócz tego, planowane jest także zagospodarowanie istniejącej zieleni, tak aby w pełni oddawała
uroki otaczającej nas przyrody. Zakończenie prac przewidywane jest do końca listopada.

Nowa kanalizacja w Bagienicach, Budkach, Opaleńcu i Chorzelach
10 sierpnia została podpisana umowa z firmą Zakład Instalacji Sanitarnych Mróz Sp.j. z Ostrołęki
dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Bagienicach, Budkach, Opaleńcu i Chorzelach. Zakres
działań obejmuje między innymi obsługę geodezyjną, roboty ziemne, odwodnieniowe i prace instalacyjne oraz rozruch wybudowanego systemu kanalizacyjnego. Obecnie trwają prace przygotowawcze
w celu rozpoczęcia zadania. Zakończenie budowy kanalizacji w Bagienicach przewidziane jest
jeszcze w tym roku, natomiast w Budkach, Opaleńcu i Chorzelach w roku następnym. Gmina obecnie
czeka na decyzję o dofinansowanie tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Postępowanie w sprawie rozbudowy oczyszczalni trwa!
22 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w
Chorzelach. Przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych. Ostatecznie wpłynęły cztery oferty.
Najkorzystniejsza z nich należy do firmy Symbiona S.A. z Warszawy. Obecnie komisja przetargowa
weryfikuje wszystkie oferty. Na realizację tego zadania gmina otrzymała ok. 10 milionów złotych
dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Remont świetlicy wiejskiej w Krukowie
Gmina zabezpieczyła środki finansowe na wykonanie prac remontowych świetlicy wiejskiej w
Krukowie. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pozwoli to określić
szacunkową wartość poniesionych przez gminę kosztów na to zadanie.
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Wielkie dofinansowanie dla powiatu!!!
Jak pisaliśmy już w lipcowej gazetce Powiat Przasnyski wystąpił o dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej na stworzenie Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju
Nowym i Zdziwóju Starym. Już wiemy, że Powiat Przasnyski otrzyma dofinansowanie unijne w
wysokości aż 11 096 266,04 zł.
-Powiat jest właścicielem nieruchomości po byłej szkole podstawowej. Obecnie nieruchomość ta
zostanie poddana gruntownej rewitalizacji i zmianie przeznaczenia. Starostwo chce, aby te jedne z
najpiękniejszych na Mazowszu tereny w okolicach Gór Dębowych ożywić gospodarczo, zainicjować
powstanie miejsc pracy, zagospodarować potencjał ludzki, który obecnie nie jest wykorzystany
w sposób optymalny. W ośrodku będą kształcone kadry dla Strefy Gospodarczej w Chorzelach,
podobnie jak w planowanym obiekcie Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, będą przygotowywane kadry dla Strefy Gospodarczej w Sierakowie - mówi Sławomir Czaplicki rzecznik starostwa
powiatowego w Przasnyszu.
Powiatowi Przasnyskiemu serdecznie gratulujemy i cieszymy się z nowej wspaniałej inwestycji, która
będzie realizowana już wkrótce na terenie naszej gminy.

Edukacyjny inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym

Budowa świetlicy wiejskiej w Zdziwóju Starym
Rozpoczęła się już budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem
w Zdziwóju Starym. Prace budowlane ruszyły na dobre, stoją
już fundamenty, wznoszone są ściany. Zakończenie prac
przewidziane jest na 10 września 2018 roku. Budowa tej
świetlicy to wielki krok ku ożywieniu i zagospodarowaniu
terenu tej pięknej wsi.
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Renowacja dróg i ulic
Złożono kolejne wnioski na odbudowę dróg w naszej gminie. Tym razem, modernizacji zostanie
poddana droga Opaleniec, która jest jedną z najczęściej uczęszczanych tras nie tylko przez naszych
mieszkańców, ale również turystów. Gmina na realizację tego zadania zamierza ubiegać się o
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Został złożony także wniosek
o dofinansowanie na budowę ulicy Brzozowej. Uzyskanie środków na wykonanie tej inwestycji
planowane jest z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Wartość projektu wynosi 2 268 000 zł., z czego dofinansowanie wynosić będzie 1 654 000zł.
Gospodarka komunalna
ZGKiM w ostatnim czasie wykonał wiele ważnych prac na rzecz naszej gminy. Została zakończona
budowa wodociągu na ul. Władysława Łokietka, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Mieszka I.,
zamontowano barierki na moście w miejscowości Łaz. Zamontowano przepust w miejscowości
Czarzaste Małe oraz Czaplice wraz z wykopaniem rowu odwadniającego. Dokonano również
wymiany uszkodzonych przepustów w drogach gminnych w miejscowościach: Kwiatkowo, Rapaty
Żachy i Nowa Wieś. Przekazano skrzynki do zasów na wodociągu i włazy do studzienek
kanalizacyjnych do budowy ulicy 1-go Maja. ZGKiM zajął się także zamontowaniem bramy
wjazdowej na teren targowiska w Chorzelach oraz wykonał prace montażowe przy pomniku królowej
Bony. Na bieżąco prowadzona jest obsługa oczyszczalni ścieków w Chorzelach wraz z ośmioma
przepompowniami ścieków, obsługa stacji uzdatniania wody w Chorzelach, Rycicach, Bagienicach,
Nowej Wsi, Zarębach z przepompownią w Łazie, prowadzone jest również porządkowanie miasta,
pielęgnacja zieleni na terenie miasta i obsługa targowiska oraz wykaszanie poboczy dróg gminnych.

Zakończono prace ul.1 maja
Prace na ulicy 1 maja zostały zakończone, a
mieszkańcy mogą cieszyć się bezpiecznym
miejscem do długich rodzinnych spacerów.
To jednak nie koniec modernizacji i odnowy
ulic w naszej gminie. Dbając o dobro
mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele przewiduje kolejne remonty, o
których będziemy informować w kolejnych
numerach naszego czasopisma.

Remont świetlicy w Rembielinie
Burmistrz Beata Szczepankowska zaplanowała kolejną inwestycję jaką jest kapitalny remont świetlicy
wiejskiej w Rembielinie. W trakcie opracowań jest wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
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Droga w Jedlince
Podczas sesji Rady Miejskiej zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej na drogę w Jedlince. Następnym krokiem będzie wyłonienie wykonawcy
tego zadania.
Budowa chodnika w Pruskołęce
12 września została podpisana umowa dotycząca wykonania kompletnej dokumentacji projektowokosztorysowej na budowę chodnika w Pruskołęce. Przyjmującym zamówienie została firma InFraKom Cezary Mikołajewski z Przasnysza. Dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo
mieszkańców Pruskołęki, w tym szczególnie dzieci.
Nowa Wieś/k Duczymina będzie miała chodnik!
Burmistrz Beata Szczepankowska w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zaplanowała
budowę chodnika w miejscowości Nowa Wieś. Wykonawca został już wyłoniony i obecnie czekamy
na podpisanie umowy.
Chodnik w Łazie
Burmistrz Beata Szczepankowska zaplanowała budowę chodnika w Łazie, który w znacznym stopniu
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Obecnie trwają prace przygotowawcze na wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej tego zadania.
Droga Poścień Wieś
11 Sierpnia została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o.
Wykonanie zadania obejmuje roboty przygotowawcze, podbudowy z kruszywa łamanego,
dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów, uzupełnienie kruszywem
naturalnym, odtworzenie rowów przydrożnych oraz ustawienie nowych oznakowań. Prace remontowe
aktualnie trwają a ich zakończenie przewidziane jest na 9 października.
Budowa chodnika w Przysowych
Dbając o poprawę infrastruktury drogowej w naszej gminie 19 września podpisano umowę w sprawie
remontu chodnika w miejscowości Przysowy. Prace będą polegać przede wszystkim na odnowieniu
ciągu pieszego oraz zjazdów do posesji. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe
Nowakowski z Warszawy, oddział Chorzele. Prace remontowe ruszyły 20 września i potrwają do
końca października.
Budowa drogi wewnętrznej do PSP w Zarębach
W związku z budową drogi wewnętrznej do szkoły podstawowej w Zarębach ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie. Jak już pisaliśmy w lipcowym numerze, projekt ten uwzględnia także powstanie
placu do zawracania, drogi manewrowej, zatoki postojowej, chodników oraz drogi wewnętrznej na
terenie szkoły. Inwestycja ta nie wpłynie na parametry boisk szkolnych. W trosce o bezpieczeństwo
uczniów powstanie także chodnik przy drodze na działkach o nr ew. 1044 oraz 1046.
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Uroczystość jubileuszy małżeństwa to święto miłości, wzajemnego szacunku, radości oraz
podsumowanie wielu lat spędzonych razem.
Jak

co

roku,

burmistrz

Beata

Szczepankowska zorganizowała uroczystość 50 i 60-lecia zawarcia związku
małżeńskiego jubilatów z terenu Miasta i
Gminy Chorzele. 24 września swoje Złote
i Diamentowe Gody obchodziło aż 30 par

z terenu naszej gminy. To piękne i
wzruszające, że są jeszcze ludzie, którzy
pomimo wielu przeciwności losu trwają u swego boku przez tyle lat, darząc się wzajemnym
szacunkiem, miłością i wiernością. Podczas uroczystości można było zobaczyć w oczach seniorów
wielką miłość i wzruszenie, które towarzyszyło im wiele lat
temu, kiedy zakochani przysięgali sobie przed ołtarzem, że
będą razem na dobre i na złe do końca swoich dni. Obchody
jubileuszy pożycia małżeńskiego rozpoczęły się od uroczystej

Mszy

Świętej

Stanisława

sprawowanej

Dziękiewicza.

przez
Podczas

księdza

kanonika

kazania

ksiądz

przypomniał o istocie sakramentu małżeństwa oraz docenił
trud i poświęcenie małżonków włożony w pielęgnowanie
swojego małżeństwa i w wychowanie dzieci oraz wnuków.
Po Mszy Świętej jubilaci wraz ze swoimi rodzinami udali się
na

halę

sportową,

gdzie

zaplanowano

drugą

część

uroczystości. Gości powitała burmistrz Beata Szczepankowska.
- Dzisiejsze święto to wspaniałe wydarzenie w życiu naszej społeczności. Każde z obecnych tu
małżeństw jest wyjątkowym darem w naszej małej Ojczyźnie. Darem za który jesteśmy wdzięczni i za
który chcemy dziś dziękować – mówiła B. Szczepankowska.
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- Dziękuję, że jesteście Państwo odpowiedzialni za siebie. Dziękuję za to, że troszczycie się o siebie
wzajemnie. Ileż było w Waszym małżeństwie uśmiechów, rodzinnych spotkań, rozmów, otartych łez,
cichych dni, poranków z nadzieją, chwil radości, ale i niepewności. Jestem wdzięczna za to, że
towarzyszycie sobie nie tylko w radości, ale także w chorobie i trudnościach, na wszystkich ścieżkach
życia. Drodzy Jubilaci, niech Wasze święto będzie okazją do ciepłych wspomnień, do powrotu do dnia
w którym się poznaliście – dodała B. Szczepankowska.

Następnie burmistrz odznaczyła jubilatów za długoletnie

pożycie wręczając medale oraz listy

gratulacyjne. W dekorowaniu odznaczonych pomagali: Katarzyna Brzezicka (zastępca burmistrza),
Krzysztof Milewski (przewodniczący Rady Miejskiej), ks. Stanisław Dziękiewicz oraz Sylwia Drężek
(kierownik Urzędu Stanu Cywilnego).
Wśród tegorocznych jubilatów

obchodzących 50-lecie zawarcia
związku małżeńskiego znaleźli
się: Marianna i Adam Edward
Banasiak, Janina i

Zygmunt

Bark, Teresa i Józef Walenty
Korzenieccy, Julia i Henryk
Kowalscy, Halina i Stanisława Krysiuk, Krystyna i Jan Michalak,
Janina i Marian Ochenkowscy, Władysława i Stanisław

Piórkowscy, Jadwiga i Stanisław Pleńkowscy, Alina i Jerzy Rogowscy, Danuta i Adam Edward
Rosińscy, Władysława i Tadeusz Stanisław Rudniccy, Stanisława i Janusz Ludwik Rykowscy, Irena i
Kazimierz Skrzecz, Emilia i Władysław Zbigniew Tataranian, Teresa i Edward Tyc, Alfreda i Antoni
Waleszczak, Halina i Stanisław Woźniak oraz Jadwiga i Tadeusz Henryk Zając.
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Natomiast jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego

obchodzili: Irena i Franciszek Domżalscy, Barbara i Juliusz
Stefan Kiliś, Teresa Marianna i Stanisław Królikowscy,
Leokadia i Aleksander Kulesza, Teresa i Marian Łapińscy, Genowefa i Bronisław Merchel, Zofia
Anna i Kazimierz

Murzyn, Barbara i Józef Piórkowscy, Stefania i Czesław

Przybyłek, Weronika

i Ryszard Wojciechowscy oraz Halina i Władysław Józef Zalewscy.
Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez młodzież z Ośrodka Upowszechniania Kultury w
Chorzelach pod kierunkiem
Zbigniewa Borowskiego oraz

występ zespołu „Ale Babki”
działającego przy Ośrodku
Upowszechniania

Kultury.

Nie zabrakło także Chorzelskiej Kapeli Biesiadnej.
Nasi

jubilaci,

w

dowód

wdzięczności za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości przekazali kwiaty i podziękowania dla
burmistrz B. Szczepankowskiej. Seniorzy nie kryli wzruszenia z powodu wyjątkowej uroczystości,

która przywołała im na myśl ciepłe wspomnienia jakie nosili w swych sercach.
Burmistrz doceniła także osoby odpowiedzialne za część artystyczną oraz organizację całej uroczystości wręczając im podziękowania.
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''I POSZLI ZA NIM...''- Młodzi ze szkoły w Zarębach na 35.
pielgrzymce młodzieży w Rostkowie
Uczniowie ze szkoły w Zarębach z inicjatywy dyrektor Krystyny Maluchnik
i pod opieką katechety Marianny Kobus wzięli udział w tegorocznym
wrześniowym zlocie młodzieży w Rostkowie - miejscu urodzin
św. Stanisława Kostki. Pomimo zimna, a później i deszczu, uczniowie byli
bardzo zadowoleni z pobytu w Rostkowie. Zobaczyli, że kościół jest
radosny, rozśpiewany i roztańczony. Podkreślali, że po raz pierwszy
uczestniczyli w Eucharystii, której towarzyszyły relikwie św. Stanisława patrona młodzieży. Bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat
przedstawionego programu ewangelizacyjnego. Już planują kolejne
wyjazdy na spotkania młodych w kościele.
VII Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego Góry Dębowe 2017

Już po raz siódmy Lokalna Organizacja
Turystyczna Północnego Mazowsza zorganizowała
wraz z gminą Chorzele oraz Nadleśnictwem
Przasnysz Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza
Nowowiejskiego. Celem rajdu jest popularyzacja
wycieczek rowerowych, jako najprostszej formy
rekreacji fizycznej, integracja ludności powiatu
przasnyskiego, propagowanie zdrowego trybu
życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród
lokalnej społeczności. W tym roku rajd odbył się 30
września w miejscowości Stara Wieś na trasie
ścieżki rowerowej Góry Dębowe. Tradycyjnie przed rozpoczęciem rajdu pod pomnikiem
Zacheusza Nowowiejskiego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, podczas której złożono
kwiaty i zapalono znicze. Patron wyścigu wsławił się na terenach powiatu przasnyskiego jako
bohater wojenny, żołnierz wyklęty i wieloletni działacz podziemia niepodległościowego. Rajd
podzielony był na trzy
dystanse: 8,5 km - Rajd Rodzinny ( trasa żółto czarna); 8,5 km
amatorzy - mężczyźni i kobiety od
13 lat (trasa żółto – czarna) oraz
24,5 km OPEN mężczyźni i
kobiety trasa biało – czerwona.
Dodatkowymi atrakcjami była
rywalizacja o puchar Starosty
Przasnyskiego dla najliczniejszej
rodziny biorącej udział w rajdzie
rodzinnym, konkurs wiedzy o życiu
Zacheusza Nowowiejskiego oraz
piknik integracyjny.
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Prace na chorzelskim skwerku zbliżają się ku końcowi!
Prace związane z montażem pomnika Królowej Bony oraz herbu Chorzel w centrum miasta zostały
zakończone. Piękny pomnik z brązu na skwerku oraz herb przyozdobiły nowe, ozdobne doniczki z
kolorowymi kwiatami oraz ławeczki dla mieszkańców, na których można się zrelaksować. Miasto
zyskało więc wizerunek opiekunki, która wspierała rozwój Chorzel, co wywarło istotny wpływ na
dalszą historię naszej małej ojczyzny. Herb z brązu natomiast, pozwala na wzmocnienie w nas
lokalnego patriotyzmu, dumy i szacunku do naszego miasta i jego historii. Dookoła pomników
planowane jest posadzenie nowej zieleni, krzewów i kwiatów, aby centrum miasta było miejscem
niezwykle kolorowym, ładnym i przyjaznym dla każdego mieszkańca i jego rodziny. Koszt modelu
gipsowego pomnika wyniósł 42 000 złotych brutto natomiast odlew z brązu 43 050,00 złotych brutto.
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1 HDR „Sanitas” została założona 21 sierpnia 2007 roku w Chorzelach. Jej założycielami byli Joanna
Dmuhowska - przyboczna oraz Jacek Bajer znany w środowisku harcerskim jako Magik, który został
jej drużynowym. Już od początku swego istnienia drużyna składała się z młodych „zapaleńców”,
którzy z ogromnym zaangażowaniem wdrażali harcerskie wartości i idee w spokojne życie naszych
mieszkańców. Z biegiem lat skład osobowy drużyny ulegał zmianom, jednak zawsze wszyscy
druhowie starali się swoim postępowaniem dawać przykład innym. Ich mottem stały się słowa: „To co
prawdziwe jest wieczne”. Przez te wszystkie lata chorzelscy harcerze wykazywali się przyjazną i
serdeczną postawą wobec innych. Udowodnili także, że nieustannie pracują nad sobą, kształcąc i
doskonaląc swoją osobowość. Swoją służbę traktują nie tylko jako niezwykłą przygodę, ale przede
wszystkim jako służbę dla drugiego człowieka. Z takiej młodzieży możemy być dumni! Obecnie
drużyna składa się z 5 zastępów, w skład których wchodzi ponad 60 harcerzy.

Druhowie 1 Harcerskiej Drużyny Ratowniczej
„SANITAS” w tym roku świętowali 10-lecie
założenia swojej drużyny. Z tej okazji harcerze
spędzili razem 3 dni podczas których
zorganizowali m.in. zawody w siatkówkę, różne
gry zręcznościowe oraz zabawę taneczną. Nie
zabrakło również wieczornego śpiewania przy
dźwiękach gitary i wspominania dawnych czasów.
Druhny i druhowie złożyli także Przyrzeczenie
Harcerskie. Głównym punktem obchodów
dziesięciolecia 1HDR „Sanitas” była Gra Miejska
„Śladami
Żołnierzy
Wyklętych”,
która
zagwarantowała uczestnikom świetną zabawę
połączoną z elementami historii naszego regionu.
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Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego Młodzików
w Kozienicach!
03 września 2017 młodzi sportowcy z Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
wzięli udział w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego
Młodzików w Kozienicach. Starty, pomimo kapryśnej pogody,
można uznać za udane. Jako pierwsza na dystansie 300 m
walczyła Sandra Oleksiak, uzyskując rekord życiowy 0,46.52
s. Na dystansie 1000 m Jakub Sęndrowski z czasem 2,52.45 s
wywalczył srebrny medal i tym samym został wicemistrzem
Mazowsza. Natomiast Sebastian Moszczyński z wynikiem 170
cm zdobył złoty medal w skoku wzwyż i został mistrzem
województwa Mazowieckiego.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
09 września 2017 r. w Olecku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. Najlepsi sportowcy z województwa Mazowieckiego
i Warmińsko-Mazurskiego walczyli nie tylko o
medale i najlepsze wyniki ale również o awans
na Mistrzostwa Polski. Jakub Sęndrowski
walczył na dystansie 2000 m. Uzyskując czas
6,35 s., zajął czwarte miejsce tuż za podium.
Brązowy
medal
wywalczyła
razem
z
koleżankami z drużyny Sandra Oleksiak w
sztafecie 4x100m. Niezawodny był Sebastian Moszczyński, który po raz kolejny udowodnił, że nie ma
sobie równych w skoku wzwyż. Zdominował cały konkurs i z wynikiem 175 cm zdobył złoty medal i
jednocześnie awans na Mistrzostwa Polski Młodzików.
Mistrzostwa Polski Młodzików w Białej Podlasce
23-24 września w Białej
Podlasce odbyły się Mistrzostwa Młodzików U-16. Nie
zabrakło
tam
naszego
utalentowanego
młodego
skoczka Sebastiana Moszczyńskiego. Młody sportowiec rywalizował z najlepszymi z Polski w skoku
wzwyż. Jego debiut wypadł
bardzo dobrze. Uzyskując rekord życiowy 182 cm, wywalczył czwarte
miejsce na tak prestiżowej imprezie.
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Mistrzostwa Gminy i Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Jak co roku Indywidualnymi Biegami Przełajowymi uroczyście rozpoczęliśmy nowy szkolny rok
sportowy 2017/2018 w naszej gminie. Biegi cieszą się dużym zainteresowaniem i bierze w nich udział
największa ilość uczniów . W tym roku na starcie stanęło aż 196 zawodników, reprezentujących szkoły podstawowe naszej gminy. Zawodnicy walczyli o tytuły mistrzowskie, medale, puchary i awans do
etapu powiatowego. Rywalizacja przebiegła w czterech kategoriach wiekowych: 2007, 2006, 2005,
2004. Uczniowie od I-XII miejsca w każdej kategorii uzyskali awans do etapu powiatowego.

Dziewczęta

MISTRZOWIE I MEDALIŚCI

Chłopcy

Do etapu powiatowego najwięcej zawodników wprowadziła SP 1 Chorzele -28, SP 2 Chorzele- 16 SP
Poścień-15, SP Zaręby – 14, SP Krukowo -9, SP Krzynowłoga Wielka – 10, SP Duczymin -3

WYNIKI DRUŻYNOWE
Chłopcy

Dziewczęta
MIEJSCE

SZKOŁA

MIEJSCE

SZKOŁA

I

SP POŚCIEŃ

I

SP CHORZELE NR 1

II

SP CHORZELE NR 1

II

SP POŚCIEŃ

III

SP ZARĘBY

III

SP CHORZELE 2

IV

SP KRUKOWO

IV

SP KRUKOWO

V

SP KRZYNOWŁOGA WLK.

V

SP ZARĘBY

VI

SP CHORZELE NR 2

VI

SP KRZYNOWŁOGA WLK.

VII

SP DUCZYMIN

VII

SP DUCZYMIN

Naszym młodym sportowcom życzymy wszystkiego dobrego oraz wytrwałości w dążeniu do jak
najlepszych wyników.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

15

autor: Joanna Różańska-Tańska

Dofinasowanie dla Biblioteki szkolnej ZSP w Chorzelach!
W listopadzie 2016r. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta
w Chorzelach po raz drugi złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
przyznanie dotacji finansowej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i został on
pozytywnie rozpatrzony.
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem
wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie
roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest przez finansowe
wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych
miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości
wydawnicze. Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem
Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.
Szkolne biblioteki mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach priorytetu 3 – Rozwijanie
zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Biblioteka szkolna ZSP w Chorzelach otrzymała
dofinansowanie w wysokości 13 100 zł. w ramach tego priorytetu.
W czerwcu, kiedy to biblioteka dysponowała już całą kwotą, została przeprowadzona ankieta wśród
uczniów i nauczycieli na temat książek, które powinny znaleźć się w bibliotece. Następnie
zakupiono 587 egzemplarzy nowości wydawniczych, lektur, poradników, książek
popularno-naukowych a nawet audiobooków. Obecnie zadaniem biblioteki jest realizacja założeń
programu, czyli wypożyczanie nowości i przeprowadzenie kilku projektów czytelniczych w szkole
oraz we współpracy z Biblioteką Miejsko-Gminną w Chorzelach. Realizacja założeń programu
zakończy się 30 listopada.
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Kapitalny remont w PSP w Krzynowłodze Wielkiej
Remont w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzynowłodze
Wielkiej był wielkim przedsięwzięciem. Burmistrz Beata
Szczepankowska zaplanowała odnowienie I piętra (w tym 3
sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, korytarza i klatki
schodowej). Zostały m.in. wymienione podłogi, oświetlenie,
drzwi
oraz
odmalowane ściany.
Dzieci wracające do
szkoły po wakacjach
był zachwycone nowym wnętrzem swojej starej szkoły. Należy także
przypomnieć, że remont parteru był przeprowadzony w 2014 roku.
-Serdecznie dziękuję w imieniu swoim i Rady Pedagogicznej, gminie
Chorzele, a w szczególności Pani burmistrz Beacie Szczepankowskiej
za pomoc i wyremontowanie pomieszczeń szkoły oraz za troskę o dobro naszych
uczniów -mówi Henryka Tomaszewska dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej. W ramach
środków własnych szkoła wyremontowała i wyposażyła sekretariat oraz zmieniła wykładzinę podłogową korytarza na parterze. Na następny rok Beata Szczepankowska zaplanowała
kolejne remonty, które zapewnią naszym uczniom jeszcze
bardziej komfortowe warunki do nauki.
Ślubowanie nauczycieli
31 sierpnia burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przyjęła
ślubowanie od Moniki Dzieżyk (nauczycielki plastyki i muzyki
w PSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Chorzelach), od
Magdaleny Olsztyn (nauczycielki języka angielskiego w ZS w
Krzynowłodze Wielkiej) oraz od księdza Wojciecha
Porowskiego (nauczyciela religii PSP im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Chorzelach). Beata Szczepankowska wręczyła
również akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy
naszym nauczycielom awansu i życzymy kolejnych sukcesów.
Sala gimnastyczna w Zarębach jak nowa!
Remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Zarębach polegał na całkowitym
odnowieniu podłogi i ścian. Zostały naprawione podkłady
legarowe, wymienione płyty wiórowe oraz parkiet na
wykładzinę sportową. Remont został przeprowadzony
sprawnie i w terminie dzięki czemu nasze pociechy już od
początku roku szkolnego mogą się cieszyć salą gimnastyczną
z prawdziwego zdarzenia.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-32/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

17

autor: Referat Promocji

Aleja Dzieci
Z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej powstał projekt „Aleja Dzieci”. To fantastyczna idea,
której celem jest propagowanie instytucji jaką jest rodzina oraz zadbanie o ekologię. Rodzice dzieci
urodzonych w roku 2016 i 2017 będą mogli zasadzić drzewo, które będzie rosło razem z naszą
pociechą. W tym roku drzewka zostaną zasadzone przy
ul.
11
listopada.
Projekt
ten
cieszy
się
wielkim
zainteresowaniem, do urzędu wpłynęły 52 zgłoszenia,
dlatego burmistrz Beata Szczepankowska zamierza
kontynuować tę piękną inicjatywę w następnych latach.
- Chce, by powrót do tradycji sadzenia drzew z okazji
narodzin dziecka stał się wspólnym trendem, łączącym
wszystkich mieszkańców naszej gminy – mówi Beata
Szczepankowska. Jest również możliwość posadzenia
drzewek dla dzieci urodzonych przed rokiem 2016. W tym
celu zapraszamy mieszkańców gminy Chorzele o składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy
Chorzele w pok.19.
Gmina inwestuje w rozrywkę dla najmłodszych
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z naszej gminy
złożono wniosek na wybudowanie dwóch placów zabaw- w Krzynowłodze Wielkiej oraz Nowej Wsi
koło Duczymina. Wniosek złożono w ramach ogłoszenia Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Kurpsie razem”, które poinformowało o możliwości dofinansowania projektów na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Dofinansowanie zostanie uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków mija 29 września. Burmistrz B. Szczepankowska planuje także złożyć
kolejne wnioski, które będą dotyczyły dofinansowania na budowę placów zabaw w Duczyminie,
Budkach, Krukowie i Raszujce.

Pomóż bezpańskim psom
Praktycznie na każdej posesji na terenie naszej
gminy można spotkać jakieś pieski. Ludzie się
nimi opiekują przez wiele lat. Jednak są też tacy,
którzy krzywdzą te zwierzęta, znęcają się nad
nimi bądź je porzucają. To smutne, że człowiek
potrafi być tak okrutny i nie czuły na los tych
zwierząt.
Corocznie
Zakład
Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wyłapuje sporo
bezpańskich psów. Już w tym roku wyłapano 9 piesków, niestety tylko 2 zostały adoptowane a 7
zostało oddanych do schroniska. Wyłapywane psy, są przez 2 tygodnie objęte tymczasową opieką,
również weterynaryjną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W tym czasie piesek
czeka tam na swego właściciela. Jeśli takowy się nie zgłosi jest możliwość adopcji takiego pieska.
Gmina rocznie ponosi 17 200,00 zł kosztów związanych z utrzymaniem i opieką weterynaryjną tych
zwierząt.
Burmistrz Beata Szczepankowska w trosce o dobro naszych czworonogów apeluje do mieszkańców naszej gminy o pomoc i zachęca do adopcji bezpańskich piesków.
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