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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM RADY DLA BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ
ORAZ UDZIELONE WOTUM ZAUFANIA!
27 czerwca Rada Miejska w Chorzelach udzieliła
jednogłośnego absolutorium za rok 2018 burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele Beacie Szczepankowskiej.
Burmistrz uzyskała również od radnych wotum
zaufania.
Wszyscy zadeklarowali także zgodną współpracę dla
dobra mieszkańców.

Wcześniej, 7 czerwca Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chorzelach jednogłośnie zaopiniowała wykonanie
budżetu Gminy Chorzele za rok 2018 i jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i Gminy Chorzele.
Natomiast 26 kwietnia b.r. pozytywną opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa.
Niższy deficyt
Jak uzasadniła w pozytywnej opinii Izba – budżet Gminy za rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie 5.044.085,24
zł – przy planowanym w kwocie 7.857.526,40 zł – czyli niższym od zaplanowanego o ponad 2 mln 800 tyś zł !
Rzetelne zarządzanie Gminą
Dochody ogółem gminy zrealizowano w kwocie 57.268.635,79 zł, co stanowi 100% planu ustalonego przez Radę,
w tym dochody majątkowe w wysokości 5.510.665,00 zł, czyli również na poziomie 100% planu. To świadczy
o bardzo rzetelnym zarządzaniu Gminą.
Rekordowy wzrost dochodów
Mało tego, kolejnym wskaźnikami potwierdzającym bardzo dobre gospodarowanie Gminą przez burmistrz Beatę
Szczepankowską są dochody ogółem, które w stosunku do roku 2017 były wyższe aż o 17,4%, a dochody majątkowe
wzrosły w sposób zdecydowany, aż o 887,7% ! Wynika to między innymi z bardzo skutecznego pozyskiwania
dużych środków zewnętrznych.
Oraz wydatków inwestycyjnych
W stosunku do 2017 wydatki ogółem były wyższe o 29,7%, a wydatki majątkowe, głownie inwestycyjne zwiększone
zostały o 270,8%.
Aż ¼ budżetu na inwestycje
Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły aż 25,8% ogólnych wydatków budżetowych. W porównaniu do innych
samorządów Gmina Chorzele przeznaczała więc na inwestycje rzadko spotykaną ilość środków – bo aż ponad
¼ budżetu.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 62.312.721,03 zł (95,7% planu), w tym majątkowe (inwestycyjne) w kwocie
16.085.701,87 zł (97,9% planu).
Bezpieczne zobowiązania
Dług Gminy na koniec 2018 roku wyniósł 17.843.690,58 zł i stanowił bezpieczne 31,2% wykonanych dochodów.
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BURMISTRZ JEST WŚRÓD MIESZKAŃCÓW I JEDNOCZEŚNIE INTENSYWNIE
ORAZ EFEKTYWNIE PRACUJE
Mamy dla mieszkańców Miasta i Gminy dobre wiadomości. W ostatnich tygodniach
burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze współpracownikami i mieszkańcami uczestniczyła
w wielu uroczystościach.
Jednocześnie, w tym czasie intensywnie pracowała nad kolejnymi inwestycjami, przygotowywała
wnioski i projekty techniczne oraz pozyskiwała środki zewnętrzne.

Wśród wielu skutecznych działań
były m.in.: drogowe, związane
z kanalizacją, oczyszczalnią ścieków,
rozwiązaniem problemów dostarczania wody, czy oświatowe, jak chociażby pozyskanie środków na tablice
interaktywne dla szkół.
Szczegóły wkrótce.

W GMINIE TRWAJĄ PRACE ZMIERZAJĄCE DO ZAPEWNIENIA PEŁNEGO
I BEZPROBLEMOWEGO ZASPOKOJENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ

autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

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. Opracowywana
jest koncepcja rozwiązania problemu ilości wody
oraz jej ciśnienia w sieci.
26 czerwca burmistrz wraz z dyrektorem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej spotkała się z przedstawicielami Zakładu Projektowania Wodociągów i Kanalizacji. Znający specyfikę Gminy Chorzele Stefan
Pokorski wykona koncepcję pełnego zaspokojenia mieszkańców w wodę na terenie całej Gminy.
Kompleksowa koncepcja zapewnienia pełnego i bezproblemowego zaspokojenia mieszkańców całej Gminy
w wodę będzie zakładała realizację w pierwszej kolejności budowy kolejnej studni wraz z rozbudową Stacji
Uzdatniania Wody w Zarębach oraz budowę nowej Stacji między miejscowościami Poścień Wieś
i Pruskołęka.
Wcześniej, w celu eliminacji zmienności ciśnienia wody w sieci został wykonany projekt na budowę stacji
podnoszenia ciśnienia w Krukowie. Wykonawca przystąpił do budowy zbiornika o pojemności 150 m3
i zestawu hydroforowego.
Stacja będzie regulowała ciśnienie w sieci w wioskach: Krukowo, Rzodkiewnica, Rawki, Skuze, Binduga,
Nowa Wieś, Wierzchowizna. Pozwolenie wodnoprawne okresla pobór wód podziemnych na max 1200 m3
na dobę, a przepustowość systemu filtracyjnego to ok. 1000 m3 na dobę. Stacja wyposażona jest w dwa
zbiorniki magazynujące – każdy po 100 m3.
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.

KOLEJNE DROGI W MIEŚCIE I GMINIE DO REALIZACJI !
Rembielin, Opiłki, Dąbrówka Ostrowska-Bobry oraz w Chorzelach na Osiedlach
przy ul. Grunwaldzkiej i Padlewskiego.
Na wniosek burmistrz Beaty Szczepankowskiej, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zapisano w budżecie środki finansowe na realizację kolejnych oczekiwanych przez mieszkańców
dróg w Mieście i Gminie Chorzele.
680 tyś zł środków własnych zarezerwowano na wykonanie drogi
Dąbrówka Ostrowska - Bobry. Natomiast 200 tyś zł przeznaczono na
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
budowę dróg na Osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej i Osiedlu przy ulicy
Padlewskiego w Chorzelach. Wcześniej, Gmina złożyła do Wojewody
Mazowieckiego dwa wnioski na dofinansowanie budowy dróg
w Rembielinie i Opiłkach. Na ostatniej sesji, na wniosek burmistrz – radni dokonali zmian
w budżecie, dzięki czemu zabezpieczono wkłady własne na poziomie 475 tyś zł na rozbudowę
drogi w Rembielinie i prawie 440 tyś zł na budowę drogi w Opiłkach.
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GMINA WSPIERA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORZEL
autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

4 czerwca wiceburmistrz Katarzyna Brzezicka oraz skarbnik Ewa Monika Werder podpisały z Michałem
Wiśnickim i Robertem Dańkowskim – prezesem
i wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Chorzel
umowę na realizację i dofinansowanie zadania
publicznego „Oddajemy dług pamięci żołnierzom
Brygady Syberyjskiej w Chorzelach”.
Gmina Chorzele dofinansuje realizację zadania
kwotą 2 800 zł, tj. kwotą o jaką wnioskowało
Towarzystwo Przyjaciół Chorzel.

Zadanie będzie polegało na podjęciu dwóch działań skierowanych do mieszkańców miasta i gminy Chorzele:
- po pierwsze, na organizacji akcji przekazywania flag mieszkańcom miasta i gminy (100 sztuk), które będą przez
nich wywieszone 23 sierpnia, w rocznicę bitwy o Chorzele, która toczyła się w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
To efekt działań TPCh, które od 2014 roku zachęca mieszkańców, by wywieszać tego dnia flagi. Organizator
zakupi sto flag, które zostaną przekazane nieodpłatnie chętnym, w zamian za obietnicę ich wywieszenia corocznie
w rocznicę bitwy;
- po drugie, akcja obejmie także odnowę muralu na ścianie bocznej budynku wielofunkcyjnego mieszczącego się
w centralnej części Chorzel. Mural został wykonany w 2016 roku wspólnie przez członków TPCh, wolontariuszy
z zaproszonych grup lokalnych oraz mieszkańców chcących włączyć się do akcji w systemie wolontariackim.
Malowidło jest poświęcone żołnierzom Brygady Syberyjskiej, która walczyła o Chorzele w sierpniu 1920 roku.
Ze względu na ekspozycję ściany z muralem (słońce, miejsce przy głównej ulicy miasta, opady atmosferyczne) po
trzech latach malowidło częściowo zostało zniszczone. Wobec tego ściana zostanie odmalowana z użyciem
nowoczesnych farb, odpornych na wodę i promienie słoneczne, tak aby malowidło przetrwało kolejne lata.
Dodatkową motywacją do działania jest zbliżająca się w 2020 roku setna rocznica bitwy i planowanie w związku
z tym działania rocznicowe.

Umowa dotycząca pielęgnacji pomników przyrody w Bogdanach Wielkich podpisana
autor: K. Purzycka

W dniu 28.05.2019 r. burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała umowę z firmą
„Mapaho” prowadzoną przez Marzenę Wystrach dotyczącą pielęgnacji pięciu pomników przyrody
w zabytkowym parku w Bogdanach Wielkich.
Pomniki ustanowiono Uchwałą Nr 405/LIX/18 Rady Miejskiej
w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r. i Uchwałą Nr 406/LIX/18 Rady
Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2018 r., zgodnie z Uchwałą
Nr 55/VIII/19 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody.
Warto dodać, że ww. park krajobrazowy został założony w 2 poł. XIX wieku i stanowi otoczenie znajdującego się tam zabytkowego dworu. Umowa obejmuje m.in.: dokładne oględziny drzew przed rozpoczęciem prac,
zabezpieczenie terenu, wykonanie cięć pielęgnacyjnych 5 pomników przyrody, zgodnie z aktualną wiedzą
arborystyczną i z dbałością o dobrostan drzew, montaż 2 sztuk certyfikowanych wiązań na klonie zwyczajnym
oraz uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
Dokładny termin wykonania zlecenia zostanie ustalony z zarządcami nieruchomości.
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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WSZYSTKIE SZKOŁY PODSTAWOWE W MIEŚCIE I GMINIE CHORZELE BĘDĄ MIAŁY
TABLICE INTERAKTYWNE !

autor: Sławomir Czaplicki—Kierownik Referatu Promocji

Co roku, Gmina Chorzele bierze udział w programie „Aktywna tablica”. Dzięki staraniom burmistrz
Beaty Szczepankowskiej, we współpracy z dyrektorami szkół oraz pracownikami Urzędu Miasta
i Gminy wszystkie szkoły podstawowe w Gminie skorzystają z programu rządowego „Aktywna tablica”
i będą wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
17 czerwca b.r. burmistrz Beata Szczepankowska wraz ze skarbnik Ewą Werder podpisały w Kuratorium
Oświaty w Warszawie Umowę na dofinansowanie kolejnych trzech tablic wraz z osprzętem. Tym samym
wszystkie Szkoły w Gminie będą już wyposażone w ten sprzęt.
Na mocy Umowy, Gmina Chorzele w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” otrzymała dofinansowanie
w wysokości 42 000,00zł przy zabezpieczonym wkładzie własnym gminy
w wysokości 10 500,00zł.
W ramach w/w programu zostanie zakupiony sprzęt zgodnie z wnioskami dyrektorów następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza
Kowalczyka w Duczyminie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława
Chrobrego w Zarębach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie.
Przypomnijmy, że w roku 2017 Gmina uzyskała dofinansowanie na doposażenie w tablice interaktywne wraz
z niezbędnym sprzętem dla dwóch szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chorzelach
i Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej.

Dla Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi została zakupiona tablica w ramach zabezpieczonego wkładu własnego.
Natomiast w 2018 roku, Gmina uzyskała dofinansowanie na
doposażenie w tablicę interaktywną Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Chorzelach.

autor: A.T.

20-lecie Stowarzyszenia „Nasze Bezpieczeństwo”

16 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beata
Szczepankowska
uczestniczyła
w
uroczystych
obchodach 20-lecia istnienia Stowarzyszenia „Nasze
Bezpieczeństwo”. Na ręce prezesa organizacji, Henryka
Tańskiego burmistrz złożyła serdeczne podziękowania
dla wszystkich członków Stowarzyszenia za piękna
i długoletnią pracę społeczną. — Państwa działalność
w ramach prowadzonego Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo jest godna podziwu i naśladowania. Przez
ostatnie 20 lat zmieniły się czasy, rzeczywistość przyniosła nowe wymogi i oczekiwania — ale Państwa praca trwa
nieprzerwalnie przynosząc niesamowite efekty i owoce. Stowarzyszenie „Nasze Bezpieczeństwo” wielokrotnie
wykazywało się licznymi inicjatywami oraz pomysłami, które przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa na
naszym terenie, a publikacja wydana z okazji 100—lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości jest kwintesencją
Państwa działań na przestrzeni ostatnich lat. Dziękuję za pasję i uśmiech oraz pogodę ducha, których efekty
dostrzegamy w Państwa pracy na rzecz lokalnej społeczności— mówiła Beata Szczepankowska. Słowa uznania
i podziękowania zostały skierowane również w stronę Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, która nieustannie wspiera
działania wszystkich organizacji pozarządowych na terenie gminy.
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autor: I.O.

18 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta
i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej dla uzdolnionej młodzieży ze szkół
z terenu naszej gminy. Uroczystość poprowadziła Izabela Jurczewska,
Dyrektor Wydziału Oświaty. W tym roku, burmistrz w ramach „Lokalnego
programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Miasta i Gminy Chorzele” przyznała stypendium 13 uczniom ze wszystkich
szkół podstawowych. Stypendium przyznawane jest z tytułu wysokich
wyników w nauce oraz szczególnych osiągnięć naukowych, artystycznych
bądź sportowych. Nagrodzeni uczniowie to:
Alicja Antosiak, absolwentka PSP im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie – najwyższy wynik z egzaminu
gimnazjalnego. Milena Nidzgorska, absolwentka PSP im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie – najwyższy
wynik z egzaminu ósmoklasisty. Tomasz Tworkowski, absolwenta PSP w Krzynowłodze Wielkiej – najwyższy wynik
z egzaminu gimnazjalnego. Izabela Krystkiewicz, absolwenta PSP w Krukowie – najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Bartosz Danelski, absolwent PSP w Pościeniu Wsi – najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Kornelia
Gleba, absolwentka PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach – najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego. Zuzanna Rosa, absolwentka PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach – najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Karolina Zielińska, absolwentka PSP NR1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach – najwyższy wynik z egzaminu
ósmoklasisty. Julia Chmielińska, absolwentka PSP NR 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – najwyższy wynik z
egzaminu ósmoklasisty. Jakub Danelski, absolwent PSP NR 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – najwyższy
wynik z egzaminu gimnazjalnego. Damian Zakrzewski, absolwent PSP NR 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
zajęcie I miejsca oraz tytuł Mistrza Mazowsza na XXI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – Warszawa 2019 w skoku wzwyż. Kornelia Oleksik, uczennica PSP NR 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
– zajęcie I miejsca w XVIII Edycji Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Okręg Mazowiecki Polskiego
Związku Wędkarskiego w Warszawie z kołem nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości z okazji „ Tygodnia Czystości
Wód”. Julia Pogorzelska, Klaudia Smolińska i Jakub Wilga, uczniowie PSP NR 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – zajecie VIII miejsca w Finale Wojewódzkim Mazowsza XLII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Burmistrz Beata Szczepankowska złożyła wszystkim stypendystom serdeczne gratulacje oraz słowa uznania – Dziękuję,
za to, że nie wahaliście się postawić na naukę, od której zależy Wasza przyszłość. Dzięki takim postawom wyrośnie nowe,
silne, dobrze wykształcone pokolenie Polaków – powiedziała Beata Szczepankowska. Listy gratulacyjne otrzymali również rodzice stypendystów - Jestem pełna szacunku i uznania dla Państwa pracy i wysiłków związanych z jego wychowaniem. Gratuluję dotychczasowych rezultatów i życzę dalszych sukcesów- podkreśliła Beata Szczepankowska.
Burmistrz Beata Szczepankowska złożyła wszystkim stypendystom serdeczne gratulacje oraz słowa uznania – Dziękuję,
za to, że nie wahaliście się postawić na naukę, od której zależy Wasza przyszłość. Dzięki takim postawom wyrośnie nowe, silne, dobrze wykształcone pokolenie Polaków – powiedziała Beata Szczepankowska. Listy gratulacyjne otrzymali
również rodzice stypendystów - Jestem pełna szacunku i uznania dla Państwa pracy i wysiłków związanych z jego wychowaniem. Gratuluję dotychczasowych rezultatów i życzę dalszych sukcesów- podkreśliła Beata Szczepankowska.
Burmistrz Beata Szczepankowska podziękowała również Henryce Tomaszewskiej, Grażynie Tymińskiej, Annie Gwiazda, Krystynie Maluchnik, Izabeli Strzeleckiej, Hannie Wilga oraz Weronice Zofii Wilkosz – dyrektorom szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chorzele, za sumienną i rzetelną pracę na rzecz całej społeczności szkolnej, czego
efektem są tak wysokie wyniki uczniów w roku szkolny 2018/2019. Wszyscy dyrektorzy docenili również pracę burmistrz Beaty Szczepankowskiej. Skierowali w jej stronę piękne podziękowania: „Dziękujemy Pani za ofiarną pracę dla
naszych uczniów, za miłą atmosferę we współpracy z gronem pedagogicznym. Przede wszystkim dziękujemy za wykreowanie nowych wizerunków szkół: szkół nowoczesnych, zadbanych, przyjaznych uczniom i rodzicom, o wysokim poziomie nauczania, dobrze przygotowujących nie tylko do egzaminów zewnętrznych, ale też do życia”.

Wyjątkowe gratulacje otrzymał również Andrzej Danelski za wytrwałą pracę z młodzieżą oraz sukcesy sportowe osiągane przez uczniów na arenie międzynarodowej. Kolejnym punktem uroczystości była piękna część artystyczna w wykonaniu młodzieży działającej przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach. Były to: Natalia Tłoczkowska,
Julia Danelska i Daria Milewska. Dziewczynki do występu przygotowała Bożena Parandyk.
Dla wszystkich gości przygotowany był słodki poczęstunek, kawa, herbata oraz owoce.
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To historyczna chwila! Zgoda buduje!
Porozumienie o partnerstwie i współpracy Chorzele – Przasnysz podpisane oraz pierwszy Turniej Miast!

26 czerwca na Stadionie Miejskim w Chorzelach miało miejsce historyczne dla Chorzel i Przasnysza
wydarzenie. Tego dnia, po wcześniejszych obustronnych wizytach burmistrz Beaty Szczepankowskiej
w Przasnyszu i burmistrza Łukasza Chrostowskiego w Chorzelach – włodarze: Miasta i Gminy Chorzele
oraz Miasta Przasnysz podpisali porozumienie dotyczące partnerstwa i współpracy.

- Dzisiejsze spotkanie ma charakter historyczny. Po raz pierwszy, w powiecie przasnyskim, dwa samorządy
postanowiły podjąć inicjatywę, by wspólnie zawrzeć porozumienie. Dążymy do tego, aby między nami była
zgoda, w myśl zasady – zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Ta zgoda jest ogromną wartością. Chcielibyśmy,
by nasze samorządy oraz nasi mieszkańcy budowali wspólnotę i wzajemne porozumienie, byśmy wspólnie
z Miastem Przasnysz podejmowali inicjatywy inwestycyjne, wspólnie pozyskiwali środki unijne i tworzyli
przestrzeń dla naszych mieszkańców, w której wszyscy będą się czuli akceptowani. To jest nasz jeden, wspólny
cel – podkreśliła Beata Szczepankowska.
- To oczywiste, że dwa największe miasta w powiecie muszą ze sobą współpracować. Bardzo mnie cieszy
partnerstwo z Miastem i Gminą Chorzele, bo to szansa na ścisłą współpracę obu samorządów – mówił Łukasz
Chrostowski.

Następnie odbył się zorganizowany po raz pierwszy „Turniej Miast”, w którym wzięli udział samorządowcy,
urzędnicy, pracownicy jednostek organizacyjnych i oczywiście mieszkańcy obu Miast. Upały nie przeszkodziły
we wspólnej przyjacielskiej integracji i zabawie, a uczestnicy wzięli udział w 10 ciekawych konkurencjach.
Ostatecznie oba samorządy zdobyły po 100 pkt., a Turniej zakończył się remisem.
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Mając na względzie doniosłą rolę jednostek samorządu terytorialnego w życiu społecznym, biorąc pod uwagę
konstytucyjne zasady samorządności i współpracy lokalnej, a także umocnienie tradycji i historii oraz poprawę
stosunków społecznych, ustawowe organy wykonawcze, tj. burmistrz Miasta Przasnysz i Burmistrz Miasta
i Gminy Chorzele zawarli porozumienie zobowiązujące.

Burmistrz Miasta Przasnysz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele mając na względzie najwyższe
dobro wspólnot zobowiązali się w nim do przedłożenia organom stanowiącym projektu uchwał w sprawie
współdziałania Gminy Miasta Przasnysz i Gminy Chorzele, których załącznikiem będzie stanowiło
„Porozumienie partnerskie”, w celu dążenia
do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczenia
w poniższym zakresie:

1. Współorganizowania i współuczestniczenia w działaniach o charakterze społecznym, edukacyjnym,
sportowym i gospodarczym, a także w programach finansowanych ze środków zewnętrznych,
2. Zapewnienia wzajemnej integracji społecznej,
3. Wspierania spotkań wspólnot samorządowych,
4.Wymiany doświadczeń w rozwiązywaniu problemów mieszkańców w obu lokalnych wspólnotach w celu ich
minimalizacji,
5. Wzajemnego promowania Gminy Chorzele i Gminy Miasta Przasnysza.
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POWITALIŚMY KOLEJNYCH NOWO NARODZONYCH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY!
31 maja odbyło się już drugie 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
oraz ich rodzeństwo.

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 – powiedziała Beata Szczepankowska.
W spotkaniu uczestniczyli:
Słodka Gloria Burkacka wraz z rodzicami Marleną i Tomaszem, rozkoszna Nela Cichowska wraz z rodzicami
Elżbietą i Arturem, urocza Blanka Grącka wraz z rodzicami Kingą i Karolem, radosny Antoni Giżyński wraz
z rodzicami Karoliną i Łukaszem, przystojny Miłosz Krasnowski wraz z rodzicami Małgorzatą i Sylwestrem,
piękna Emilka Niksa wraz z rodzicami Martyną i Grzegorzem, słodki Damian Sokołowski wraz z rodzicami
Agnieszką i Danielem, sympatyczny Wojciech Siedlecki wraz z rodzicami Małgorzatą i Piotrem oraz uroczy
Tomasz Tyjewski wraz z rodzicami Dorotą i Łukaszem.

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. Na zakończenie
dla zebranych przygotowany był przepyszny tort.
Już wkrótce kolejne spotkanie, podczas którego poznamy i powitamy nowych mieszkańców naszej gminy!
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Prezentujemy zdjęcia naszych małych, pięknych Mieszkańców w chorzelskich „bodziakach”
wręczanych przez burmistrz Beatę Szczepankowską! Dziękujemy rodzicom za uczestnictwo
w uroczystości i przesłanie zdjęcia oraz życzymy wszystkiego co najlepsze, a wszystkim dzieciaczkom
przede wszystkim zdrówka!

GLORIA BURKACKA rodzice Marlena i Tomasz

BLANKA GRĄCKA—

rodzice Kinga i Karol

ANTONI GIŻYŃSKI rodzice Karolina i Łukasz

EMILIA SKONIECKA—
rodzice Iwona i Michał

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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1 czerwca na stadionie miejskim odbył się już szósty Bieg ku Świętości zorganizowany pod
patronatem burmistrz Beaty Szczepankowskiej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im.
Papieża Jana Pawła II w Chorzelach. W tej pięknej i cieszącej się ogromną popularnością
inicjatywie wzięło udział ok 300 dzieci, młodzieży i dorosłych. Świetna pogoda i organizacja
sprzyjały, a wszyscy doskonale się bawili.
Tradycją stała się wspólna rozgrzewka wszystkich uczestników biegu. Następnie odbył się
symboliczny bieg otwarcia, w którym wystartowała również burmistrz Beata Szczepankowska.

W zawodach wystartowali przedstawiciele każdej grupy wiekowej — począwszy od naszych
kochanych przedszkolaków, aż po osoby dorosłe. Zmagania sportowe przeplatały się z pięknymi
występami artystycznymi uczniów PSP nr 2 w Chorzelach.— Jestem dumna, że w naszej gminie
mamy tak wspaniałą młodzież. Dzisiejszą postawą udowodniliście, że jesteście wszechstronnie
utalentowani—zarówno pod względem sportowym, jak i artystycznym. Jednak wyjątkową atmosferę
dzisiejszego dnia tworzycie nie tylko Wy, kochani uczniowie, ale również Wasi rodzice
i opiekunowie. Dziękuję wszystkim zebranym, że właśnie w takim dniu jesteśmy razem i wspólnie
oddajemy hołd naszemu Wielkiemu Polakowi— Świętemu Janowi Pawłowi II — mówiła Beata
Szczepankowska.
Szczere gratulacje i gromkie brawa należą się wszystkim uczestnikom. Każdy bowiem osiągnął
najważniejszy cel zawodów, którym było ukończenie biegu na swoim dystansie oraz przyjacielska
rywalizacja. W tych zawodach nie było przegranych! Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. Dla
tych, którzy linię mety przekroczyli jako pierwsi, przygotowano złote, srebrne i brązowe medale oraz
dyplomy. Nagrody wręczała burmistrz Beata Szczepankowska, dyrektor PSP nr 2 Hanna Wilga oraz
ks. Robert Wołosik.
Po zakończonym biegu dla zawodników oraz ich kibiców czekała grillowana kiełbaska.
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Kategoria przedszkolaki
3-4 lata (100m)
1. Maciej Szlaga
2. Hubert Waśniewski
3. Adam Majewski

1.
2.
3.

Kategoria przedszkolaki
5-7 lat (200m)
1. Oliwia Kacprzyk
2. Szymon Skiba
3. Lena Bągard

Szkoła podstawowa
kl. I-III ch. (600m)
Piasecki Franciszek, Parciak Jakub
Majewski Hubert
Bogdański Paweł

Szkoła podstawowa
kl. I-III dz. (600m)
1. Grabowska Maja
2. Nikola Antosiak
3. Tłoczkowska Marta

Szkoła podstawowa
kl. IV-VI dz. (800m)
1. Więcek Magdalena
2. Sendrowska Laura
3. Suchowiecka Weronika

Szkoła podstawowa
kl. IV-VI ch. (800m)
1. Grabowski Tomasz
2. Radomski Hubert
3. Pogorzelski Igor

Szkoła podstawowa kl. VII i oddziały
gimnazjalne dz. (1000m)
1. Pogorzelska Julia
2. Sztukert Katarzyna
3. Bączek Wiktoria

Szkoła podstawowa kl. VII i oddziały
gimnazjalne ch. (1000m)
1. Wilga Jakub
2. Danelski Jakub
3. Rzepiński Kacper
Szkoły średnie i dorośli — kobiety (1000m)
1. Jakubowska Julia
2. Sztukert Irena

Szkoły średnie i dorośli — mężczyźni (2000m)
1. Filipowicz Tomek
2. Niski Aleksander
3. Kuciński Kamil

Burmistrz podziękowała również organizatorom tego sportowego święta — Hannie Wildze —
dyrektor PSP nr 2 w Chorzelach oraz nauczycielom i pracownikom tej szkoły, którzy z wielkim
sercem i zaangażowaniem przyczynili się do propagowania aktywności fizycznej jako doskonałej
formy spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie.
Był to dzień pełen pozytywnych wrażeń i przeżyć, do których z pewnością będziemy wracać
z wielkim sentymentem.
A więc… spotkajmy się za rok!
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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Zabawa, integracja i pozytywne emocje! 13 czerwca na Stadionie Miejskim w Chorzelach
odbył się Mini Mundial Chorzele 2019 pod patronatem burmistrz Beaty Szczepankowskiej zorganizowany przez „Kurier Przasnyski” wraz z samorządami i partnerami.
To była świetna impreza!

Emocje sięgały zenitu, ale wszytko Fair Play i po przyjacielsku. Wszyscy zawodnicy dziękowali sobie za
życzliwą grę, a im za sportową postawę dziękowali burmistrzowie Chorzel i Przasnysza. Młodych sportowców
podczas rozgrywek odwiedził również Krzysztof Iwulski — Wójt Gminy Jednorożec.

- Sport to nie tylko walka o punkty i zwycięstwo. Sport to przede wszystkim płynące z niego wartości, dzięki
którym uczymy się szacunku do drugiego człowieka i walki z własnymi słabościami. Właśnie dlatego, tak
ważne są wszelkie inicjatywy zachęcające nas do aktywności fizycznej. Cieszę się, że na terenie naszej gminy
znajduje się obiekt sportowy spełniający wszelkie normy do zorganizowania dzisiejszego turnieju. Bo przecież
naszym obowiązkiem jest tworzenie najlepszych warunków do kształcenia, a także rozwijania zainteresowań
oraz pasji dzieci i młodzieży. I to właśnie nieprzerwalnie od kilku lat robimy — mówiła burmistrz Beata
Szczepankowska.
Pogoda sprzyjała, a dla uczestników przewidzianych było mnóstwo atrakcji. W trakcie trwania rozgrywek
piłkarskich schronienie przed słońcem zapewniały zarówno gminne namioty oraz kurtyny wodne przygotowane przez strażaków z OSP Budki i Rostkowa. Dla wszystkich zebranych zapewniono także poczęstunek
w formie grilla oraz napojów. Organizatorzy przygotowali także losowanie nagród niespodzianek, w postaci
gadżetów, które z pewnością przydadzą się młodym sportowcom w ich dalszej piłkarskiej karierze. Było więc
wszystko, co potrzebne do doskonałej i przyjacielskiej zabawy!
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Wyniki turnieju prezentują się następująco:

1.
2.
3.

KATEGORIA ORLIKÓW
Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych
Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach

1.
2.
3.

KATEGORIA JUNIORÓW
Szkoła Podstawowa nr 3 w Przasnyszu
Szkoła Podstawowa w Zarębach
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięskie drużyny piękne puchary. Nagrody wręczyła
burmistrz Miasta i Gminy Chorzele — Beata Szczepankowska, burmistrz Miasta Przasnysz — Łukasz
Chrostowski, wydawca Kuriera Przasnyskiego — Wojciech Szczygłowski oraz sędzia główny zawodów —
Andrzej Danelski.

Podziękowania otrzymali wszyscy, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego dnia. Słowa
wdzięczności zostały skierowane m.in.. do sędziów zawodów, druhów strażaków z OSP Budki i OSP Rostkowo oraz ratowników medycznych z Przasnysza.
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BURMISTRZ PODZIĘKOWAŁA ODCHODZĄCYM SOŁTYSOM I WRĘCZYŁA
ZAŚWIADCZENIA NOWO WYBRANYM

20 maja odbyła się niezwykła narada Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele z sołtysami. W świetlicy wiejskiej
w Rembielinie Beata Szczepankowska wręczyła oficjalne zaświadczenia nowo wybranym sołtysom z terenu
Miasta i Gminy Chorzele na kadencję 2019 – 2024 oraz wzruszające podziękowania sołtysom, którzy w tym
roku zakończyli swoją społeczną działalność.

Spotkanie rozpoczęło się otwarciem narady oraz powitaniem wszystkich zgromadzonych przez burmistrz
Beatę Szczepankowską. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć Wiesława Szlagi – pełniącego funkcję
sołtysa sołectwa Pruskołęka w latach 1991 – 2015. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pięknych
podziękowań na ręce sołtysów, którzy w tym roku zakończyli swoją społeczną działalność. Wyjątkowe
podziękowanie Pro Chorzele z rąk burmistrz Beaty Szczepankowskiej otrzymali Kazimierz Rykowski –
sołtys sołectwa Dzierzęga Nadbory w latach 1992-2019 oraz Kazimierz Szmalc – sołtys sołectwa Czaplice
Wielkie w latach 2008-2019. Wśród wyróżnionych znaleźli się również: Stanisław Lorenc – sołtys sołectwa
Mącice w latach 2007-2019, Mirosław Majewski sołtys sołectwa Zaręby w latach 2007-2019, Andrzej
Enerlich – sołtys sołectwa Bogdany Wielkie w latach 2011-2019, Anna Zabielska Łazicka - sołtys
sołectwa Rycice w latach 2011-2019, Artur Dzierzęcki – sołtys sołectwa Niskie Wielkie w latach 20152019, Tobiasz Moszczyński - sołtys sołectwa Raszujka w latach 2015-2019 oraz Jan Paczyński - sołtys
sołectwa Wólka Zdziwójska w latach 2015-2019.

W swoich podziękowaniach burmistrz zaznaczyła jak ważną rolę pełni sołtys w życiu lokalnej społeczności. –
Z wdzięcznym sercem kieruję słowa uznania za Państwa wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców Miasta
i Gminy Chorzele, a przede wszystkim lokalnej społeczności. Dziękuję za trud pracy, zaangażowanie,
wrażliwość i otwartość na potrzeby innych oraz chęć współpracy i współdziałania dla dobra naszej Małej
Ojczyzny. Sołtys to lider polskiej wsi. To również dobry gospodarz, którego cechuje pracowitość,
sumienność, szlachetność i życzliwość. W dużej mierze od jego zaangażowania i pomysłowości zależy czy
dana wieś rozwija się i zmienia swoje oblicze. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, wymagające wiele
wytrwałości i poświęcenia. Tym bardziej doceniam Państwa wzorową działalność, która trwała nieprzerwanie
wiele lat. Wierzę, że po tak długim okresie sprawowania funkcji Sołtysa towarzyszy Państwu satysfakcja
i poczucie dobrze spełnionego obowiązku. - podkreśliła Beata Szczepankowska.
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W kolejnej części spotkania burmistrz wręczyła zaświadczenia nowo wybranym sołtysom z terenu Miasta
i Gminy Chorzele na kadencję 2019 – 2024. Są to: Sabina Brzostek sołtys sołectwa Łaz, Hanna Bunalska –
sołtys sołectwa Bogdany Wielkie, Czesława Dembska – sołtys sołectwa Binduga, Teresa Domżalska –
sołtys sołectwa Zdziwój Nowy, Milena Galewska – sołtys sołectwa Rycice, Irena Górniak- sołtys sołectwa
Krukowo, Agnieszka Jakubowska – sołtys sołectwa Gadomiec Chrzczany, Urszula Ewa Leśniewska –
sołtys sołectwa Rembielin, Anna Leśnikowska – sołtys sołectwa Liwki, Anna Łada – sołtys sołectwa Bugzy
Płoskie, Maria Makowska – sołtys sołectwa Dzierzęga Nadbory, Barbara Olender – sołtys sołectwa Rawki,
Iwona Paczyńska – sołtys sołectwa Wólka Zdziwójska, Małgorzata Rudnicka – sołtys sołectwa Gadomiec
Miłocięta, Jadwiga Sadłowska – sołtys sołectwa Poścień Wieś, Elżbieta Siedlecka – sołtys sołectwa Przysowy, Janina Szlaga – sołtys sołectwa Pruskołęka, Iwona Szymkowska – sołtys sołectwa Czaplice Wielkie,
Zdzisław Antosiak – sołtys sołectwa Niskie Wielkie, Andrzej Bogdański – sołtys sołectwa Wasiły Zygny, ,
Andrzej Burnos – sołtys sołectwa Nowa Wieś, Wojciech Grabowski – sołtys sołectwa Budki, Wojciech
Grabowski – sołtys sołectwa Raszujka, Zenobiusz Jeliński – sołtys sołectwa Krzynowłoga Wielka,
Kazimierz Kacprzyk – sołtys sołectwa Rzodkiewnica, Dariusz Łachacz – sołtys sołectwa Mącice, Jarosław
Maliński – sołtys sołectwa Kwiatkowo, Andrzej Olbryś – sołtys sołectwa Opaleniec, Tomasz Oleksik –
sołtys sołectwa Zaręby, Mateusz Piórkowski – sołtys sołectwa Duczymin, Andrzej Płoski – sołtys sołectwa
Dąbrowo, Tomasz Płoski – sołtys sołectwa Stara Wieś, Andrzej Połomski – sołtys sołectwa Dąbrówka
Ostrowska, Janusz Rapacki – sołtys sołectwa Brzeski Kołaki, Mirosław Roman – sołtys sołectwa
Bagienice, Benedykt Skiba – sołtys sołectwa Jedlinka, Mirosław Sieruta – sołtys sołectwa Nowa Wieś
Zarębska, Sławomir Tański- sołtys sołectwa Wierzchowizna, Ryszard Zapadka – sołtys sołectwa Lipowiec,
Mirosław Zawojek – sołtys sołectwa Poścień Zamion, Józef Sylwestrzak – sołtys sołectwa Zdziwój Stary
oraz Kazimierz Pawłowski – Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Miasta Chorzele.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie
na czele z Pawłem Nowakiem – Dyrektorem Białostockiego Obszaru Sprzedaży oraz Marcinem Rosińskim –
koordynatorem ds. Rozwoju Rynku, którzy przedstawili zgromadzonym prezentację dotyczącą gazyfikacji oraz
warunków związanych z przyłączeniem do sieci.
Burmistrz na naradę zaprosiła również Danutę Roman, przedstawicielkę Stowarzyszenia Pies i Spółka, która
poruszyła niezwykle ważne tematy związane m.in. z bezdomnością psów oraz sposoby na radzenie sobie z tym
problemem. Mieszkańcy w ramach „Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Chorzele” przy współudziale Stowarzyszenia Pies i Spółka mogą, m.in. bez
kosztowo wysterylizować swoją wiejską suczkę.
Dla wszystkich zgromadzonych gości przygotowany był słodki poczęstunek w formie bufetu z kawą i herbatą
oraz pysznymi ciastami. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, podczas której nie zabrakło również czasu na
rozmowy o bieżących sprawach gminy.
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autor: PSP nr 2 w Chorzelach

FANTASTYCZNY XXI WIEK

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach odnoszą sukcesy
w konkursach polonistycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. Mistrzynią wśród uczniów klas piątych jest Lena
Kołakowska, która w bieżącym roku szkolnym zdobyła wyróżnienie
w Ostrołęckim Konkursie Poetyckim „Powróćmy do korzeni”,
Ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z języka polskiego PANDA
oraz Mazowieckim Konkursie Literackim „Fantastyczny XXI wiek”.
Lena została finalistką konkursu wojewódzkiego, który był rekomendowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Skierowany był do
uczniów szkół publicznych i niepublicznych województwa mazowieckiego. Uczniowie mieli za zadanie stworzyć komiks lub napisać
opowiadanie fantasy i zilustrować je w dwóch wybranych kolorach. Na
konkurs wpłynęło 386 prac. Najlepsze zostały wyróżnione. Wśród nich
znalazła się praca Leny zatytułowana „Niezwykły przyjaciel”.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom i finalistom konkursu odbyła się w Międzynarodowym Liceum
Ogólnokształcącym Meridian w Warszawie. Organizatorzy konkursu stwierdzili, że w województwie
mazowieckim mamy wielu zdolnych, pracowitych i twórczych uczniów. Wśród stworzonych przez nich
dzieł, można znaleźć prawdziwe literackie perełki. Jesteśmy dumni, że wśród uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Chorzelach są osoby pracowite, myślące nieszablonowo, gotowe do podejmowania
trudnych wyzwań, chętne do wykonywania prac dodatkowych, wykraczających poza program nauczania.
Taką uczennicą jest Lena Kołakowska, która dzięki swej systematycznej pracy i ogromnemu zaangażowaniu
odniosła sukces. Gratulujemy!

Kolejny sukces Damiana Zakrzewskiego!
Wielki sukces osiągnął także kolejny z podopiecznych Andrzeja Danelskiego — Damian Zakrzewski.
7 czerwca w Warszawie, aktualny Mistrz Województwa, wygrał z wynikiem 185 cm zawody ogólnopolskie!
Wielkie brawa i gratulacje! Jesteśmy przekonani, że to nie koniec sportowych osiągnięć naszego Mistrza!
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Rekord naszego absolwenta
16-to letni Sebastian Moszczyński, absolwent SP nr 2
w Chorzelach, wychowanek Andrzeja Danelskiego, ustanowił
8 czerwca, podczas zawodów LA w Warszawie nowy rekord
życiowy w skoku wzwyż wynikiem 205 cm.
Rekord ten nie obowiązywał jednak długo. Sebastian
Moszczyński wziął udział w Europejskiej Olimpiadzie Młodzieży, gdzie pokonał rekord Polski skacząc w skoku wzwyż 207
cm! Znając ogromny potencjał i talent Sebastiana wierzymy, że
to nie koniec niebywałych osiągnięć naszego absolwenta. Gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na dalsze sukcesy!

"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro"
Uczennica PSP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach
Alicja Grabowska z kl. VII a, otrzymała wyróżnienie w półfinale
XX edycji ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego
"Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro".
Gratulacje dla uczennicy i opiekuna Moniki Dzieżyk.

autor: OUK w Chorzelach

XXV GMINNY FESTIWAL PIOSENKI – 05-06.06.2019 R.
Komisja: Marek Roman, Zbigniew Borowski, Agata Nidzgorska

Kategoria wiekowa: Żłobek-Klub Dziecięcy
I miejsce: Biedronki – Żłobek Miejski w Chorzelach
I miejsce: Śpiewające Brzdące – Klub Dziecięcy
Kategoria wiekowa – Przedszkola i Oddziały
Przedszkolne – soliści
I miejsce: Nadia Szlaga – SP Poścień Wieś
II miejsce: Maja Borowa – Przedszkole Samorządowe w
Chorzelach
III miejsce: Nikola Chachulska – SP Duczymin
Kategoria wiekowa – Przedszkola i Oddziały
Przedszkolne – zespoły
I miejsce: Calineczki – Przedszkole Samorządowe
w Chorzelach
II miejsce: Żyrafki – Przedszkole Samorządowe
w Chorzelach
III miejsce: Motylki – Przedszkole Samorządowe
w Chorzelach
III miejsce: Siostra i Brat – SP Duczymin
Kategoria wiekowa – Szkoły Podstawowe kl. I-III –
soliści
I miejsce: Nikola Antosiak – PSP nr 2 im. Papieża Jana
Pawła II w Chorzelach
II miejsce: Julia Chmielewska – SP Duczymin
III miejsce: Bartosz Sędrowski – SP Poścień Wieś
wyróżnienie: Julia Majewska – SP Zaręby, Aleksandra
Kręcisz – PSP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach, Joanna Szymańska - PSP nr 2 im. Papieża
Jana Pawła II w Chorzelach

Kategoria wiekowa – Szkoły Podstawowe kl. I-III
– zespoły
I miejsce: Wesołe nutki – PSP nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach
II miejsce: Promyki – SP Duczymin
III miejsce: Niezapominajki – PSP nr 2 im. Papieża Jana
Pawła II w Chorzelach
wyróżnienie: Słoneczka – SP Zaręby, Wiosenne Promyki –
PSP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
Wesołe nutki – SP Duczymin
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