Stypendia Burmistrza

W środę, 20 czerwca w Chorzelach odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele dla uzdolnionej młodzieży. To szczególne wyróżnienie otrzymało aż 13
uczniów z całej gminy. Taki sukces wymaga od każdego ucznia dużego wysiłku, systematyczności i
determinacji w dążeniu do założonego celu. Była to dla nich ogromna radość i motywacja do dalszych
osiągnięć.
Burmistrz Beata Szczepankowska złożyła wszystkim stypendystom serdeczne gratulacje oraz słowa
uznania. Podkreśliła ogromne zaangażowanie i wkład pracy nagrodzonych.
Hanna Wilga, Henryka Tomaszewska i Krystyna Maluchnik, dyrektorzy szkół nagrodzonych
stypendystów skierowali słowa podziękowania władzom gminy na czele z burmistrz Beatą
Szczepankowską za stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi uczniów -Dziękujemy za
wspieranie naszych poczynań i wszechstronną pomoc. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani
Burmistrz sukces stał się udziałem naszych uczniów. Systematyczne nagradzanie stypendiami
motywuje pozostałych do bardziej wydajnej pracy. Za zaangażowanie i docenianie naszych uczniów
serdecznie dziękujemy- mówiła dyrektor Hanna Wilga.
Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych uczniów:
Aleksandra Królicka, absolwentka PSP w Krzynowłodze Wielkiej - najwyższy wynik z egzaminu
gimnazjalnego;
Wiktoria Ewa Michalak, absolwentka PSP w Zarębach - najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego;
Małgorzata Rasińska, absolwentka PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – najwyższy wynik
z egzaminu gimnazjalnego;
Tomasz Folga, ucz. kl. III C- Przedmiotowy Konkurs Wiedzy o społeczeństwie – finalista etapu
wojewódzkiego (PSP nr 2);
Julia Jaguszewska, ucz. kl. IIIB -XII Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie - I miejsce
na etapie diecezjalnym i 8 na etapie ogólnopolskim (PSP nr 2);
Zuzanna Paras, ucz. kl. IIIB - XII Ogólnopolska Olimpiada wiedzy o św. Maksymilianie- III miejsce na
etapie diecezjalnym i 11 na etapie ogólnopolskim (PSP nr 2),
Drużyna w składzie: Julia Pogorzelska, ucz. kl. VIIA., Klaudia Smolińska ucz. kl. VIIB , Jakub Jeziorek
ucz. kl. VIIB i Jakub Wilga ucz .kl. VIIA - Finał wojewódzki Mazowsza XVI Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym – III miejsce (PSP nr 2);
Sebastian Moszczyński, ucz. kl. IIIC- XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej
Atletyce - Mistrz Mazowsza – I miejsce w skoku wzwyż (PSP nr 2);
Jakub Sęndrowski, ucz. kl. IIIA - XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce
Wicemistrz Mazowsza - II miejsce w skoku wzwyż (PSP nr 2);
Olga Biernacka, ucz. kl. IIIC - XX Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce - III
miejsce w biegu na 100m (PSP nr 2).
Należy również dodać, że w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce
wzięło udział 116 szkół z całego województwa. I miejsce na Mazowszu w ogólnej punktacji chłopców
po raz pierwszy zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach z
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oddziałami gimnazjalnymi. Dziewczęta na tych samych zawodach uplasowały się na 20 pozycji. Jest
to ogromny sukces sportowców chorzelskich na tak dużej imprezie sportowej. Trenerem chłopców
był nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Danelski, a dziewcząt Michał Zawojek.
Jesteśmy dumni, że mamy w naszej gminie tak uzdolnionych uczniów. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

