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KOMUNIKAT BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ
W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID - 19
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego
z dnia 12 stycznia 2021 roku, od 15 stycznia 2021 roku - uruchomiona została infolinia dla mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele dotycząca transportu mieszkańców do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 pod numerem telefonu:

29 7️51 6️5 4️9
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8️.00 – 1️5.00.

TRANSPORT PRZEZNACZONY JEST DLA:
❎ osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie
R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami (symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:
R – upośledzenie narządu ruchu, N – choroby neurologiczne);
❎ osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
Dane osobowe przekazane prze gminną infolinię będą przetwarzane za zgodą osób chcących korzystać
z transportu do punktów szczepień. Usługa w postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej
osoby.

‼️W CELU REJESTRACJI NA SZCZEPIENIE:
⭕zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,
⭕ zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
⭕skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień lub,
⭕skontaktuj się ze swoim lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

NA TERENIE MIASTA I GMINY CHORZELE REALIZACJĄ SZCZEPIEŃ ZAJMUJE SIĘ:
❎ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SALUS” s.c., ul. Grunwaldzka 50, 06-330 Chorzele,
tel. 6️95-7️17️-201, 29 7️51-50-6️0
❎ Centrum Medyczne „GAJDA-MED” filia w Zarębach, Zaręby 1️1️7, 06-333 Zaręby, tel. 29 7️51-6️2-12
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BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU
TRAFIŁO NA RĘCE BURMISTRZ

BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ
22 grudnia, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, Beata
Szczepankowska uroczyście przyjęła Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerek z 1️ HDR „Sanitas” w Chorzelach. Burmistrz
podziękowała harcerkom za ogromne serce, uśmiech i pomoc
ludziom, którzy tego potrzebują. Zwróciła również uwagę,
że kończący się rok 2020 to trudny rok, w którym jest potrzeba
nadziei, światełka i życzliwości.
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska
akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa
w Betlejem. Za pośrednictwem harcerzy światło dociera
do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju jest
symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Tegoroczne hasło Betlejemskiego
Światła Pokoju to „Światło służby”.

10 MLN ZŁ NA INWESTYCJE I KOLEJNE WNIOSKI NA BUDOWĘ DRÓG, CHODNIKÓW,
CZY POTRZEBY SOŁECTW I WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW.
Wydatki na rok 2021, mimo coraz trudniejszej sytuacji
samorządów zaplanowano w wysokości niemal takiej
samej, jak w roku 2020, tj. 6️3 96️1 6️88,53 zł. W strukturze wydatków roku 2021 - Miasto i Gmina Chorzele
przeznaczy na inwestycje duże środki ok. 16️ %,
tj. 9 984️ 14️1,13 mln zł.
Jest to znaczna kwota i dobry wskaźnik, pokazujący utrzymanie tempa rozwoju Gminy. Część to pozyskane przez burmistrz Beatę Szczepankowską i urzędników pieniądze
zewnętrzne.
Władze Gminy Chorzele prowadzą obecnie jedne z największych i najliczniejszych inwestycji infrastrukturalnych
i społecznych w regionie. Gmina pozyskała na nie wiele środków unijnych i krajowych, a niektóre są dzięki temu
budowane ze środków własnych. W roku 2021️ duży nacisk będzie niezmiennie kładziony na inwestycje i działania
proekologiczne, ochronę środowiska, ale też bezpieczeństwo mieszkańców.
Z należytą troską władze Gminy podchodzą do wspólnego z mieszkańcami planowania przestrzeni publicznej, zaspokajania potrzeb zarówno dorosłych mieszkańców, seniorów, ale też dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych.
Inwestycje, które w roku 2021️ będą realizowane to m. in.: dokończenie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
ścieków, kolejne prace związane z wodociągami i kanalizacją celem rozwiązania problemu niskiego ciśnienia wody w niektórych obszarach Gminy w okresach wzmożonego jej zużycia, zakup zbiornika magazynującego czystą
wodę oraz wymiana pomp głębinowych w SUW Zaręby, kolejne drogi i chodniki, jak przebudowa drogi gminnej
w Opaleńcu, rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta, nowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe na drogi i chodniki, jak wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jedlinka, dokumentacji na budowę drogi na osiedlu przy ulicy Grunwaldzkiej, montaż
Nowoczesna oczyszczalnia ścieków

PSZOK w Chorzelach

Nowoczesne Targowisko Miejskie
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Wizualizacja zalewu w Chorzelach

Budowa drogi Gadomiec Chrzczany—
Gadomiec Miłocięta

Budowa nowej drogi w Opaleńcu

Plac zabaw
w Budkach

pieców gazowych oraz wymiana rusztów na gazowe
w SP nr 1️ w Chorzelach, Przedszkolu w Chorzelach,
Centrum Usług Wspólnych w Chorzelach, Urzędzie
Miasta i Gminy oraz Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach.
Gmina zabezpieczyła również w roku 2021️ dotację
dla Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w wysokości 3,5 mln zł na rozbudowę zbiornika retencyjnego
wraz z budową górki zjazdowej w Chorzelach.
Gmina będzie realizowała do marca 2021️ roku odbiór
folii rolniczych, na co pozyskała środki zewnętrzne na
dopłaty dla rolników na ich usuwanie.
Władze Gminy złożyły też kolejne wnioski o środki
zewnętrzne na następne planowane inwestycje drogowe: przebudowa ulicy Ruda w Chorzelach, przebudowa ulicy Cmentarnej, Rzemieślniczej, Księżycowej,
Nowej i Spokojnej w Chorzelach oraz budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej, przebudowa drogi gminnej
Raszujka – Olszewka, rozbudowa drogi gminnej
w miejscowości Binduga i Krukowo, przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie
miejskim w Chorzelach.

Modernizacja terenu i stawu
wiejskiego w Dąbrówce Ostrowskiej

Większość z tych inwestycji będzie służyć wszystkim
mieszkańcom Miasta i Gminy.
Budowa wodociągów

Ponadto Gmina nadal będzie korzystała z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw i złoży maksymalną dopuszczalną ilość wniosków o dofinansowanie
potrzeb w sołectwach.

Oprócz potrzebnych mieszkańcom i zakładom pracy
inwestycji infrastrukturalnych, władze Gminy będą
też inwestować w potrzeby społeczne, szkolenia dla mieszkańców w ramach programów unijnych, potrzeby seniorów i osób niepełnosprawnych, rolników za pośrednictwem naszych Spółek Wodnych, czy młodzieży, jak budowa sieci bezpłatnego internetu bezprzewodowego na terenie Gminy i inne.
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REMONT W BUDYNKU ŚWIETLICY OSP W RASZUJCE
W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców i strażaków OSP Raszujka z prezesem Mieczysławem
Jachimowskim na czele, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej, przeprowadzono remont sanitariatów w budynku Świetlicy w Raszujce. Remont został wykonany ze środków własnych Gminy.
Prace remontowe polegały na wyburzeniu ścian wewnętrznych i dostosowaniu toalet do potrzeb użytkowników.
Pomieszczenie zyskało przestrzeń, lepszą ustawność i nowe wyposażenie.
Dostosowana została instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, położono nową glazurę i terakotę, zainstalowane zostały nowe umywalki, toalety, kabiny oraz przepływomierze, które zapewnią dostęp do ciepłej wody.

Pomieszczenie zyskało też duże lustro oraz oświetlenie LED. Zakupiono niezbędne wyposażenie sanitariatu:
podajniki na papier, mydło oraz pojemnik na odpady.

Nowo wyremontowane sanitariaty w budynku świetlicy OSP w Raszujce

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NISKICH WIELKICH
Z inicjatywy burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej oraz radnej
Pauliny Stolarczyk i lokalnej społeczności, Urząd Miasta i Gminy, przeprowadził
pierwszy etap robót remontowych w Świetlicy Wiejskiej
w Niskich Wielkich.
Całkowicie zmodernizowano pomieszczenie główne Świetlicy. Rozebrano istniejący piec kaflowy, ułożono płytki na
podłodze, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz
z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zamontowano
dwie nowe lampy oświetleniowe w pomieszczeniu, rozbudowano instalację elektryczną, zwiększono liczbę gniazdek elektrycznych,
ułożono nowe dodatkowe okablowanie, a także pomalowano pomieszczenie. Na sali głównej zlikwidowano
wnękę w ścianie, ocieplono ją i wyrównano płytą karton gips.
Środki pochodziły z budżetu Gminy.
Wymieniona stolarka okienna
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Nowe drzwi

Nowa podłoga
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UMOWA NA ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W ZARĘBACH PODPISANA
Umowa na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach podpisana! Skończą się okresowe problemy z
dostawą wody i jej ciśnieniem.
1️5 grudnia, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska
podpisała Umowę z wykonawcą, który zrealizuje zapowiedzianą i potrzebną mieszkańcom inwestycję.
Wcześniej Gmina rozbudowała sieć
wodociągową w Krukowie.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Zarębach i wcześniejsza rozbudowa sieci wodociągowej w Krukowie
Podpisanie umowy z wykonawcą SUW w Zarębach
zapewni dostateczne dostarczanie
wody o odpowiednim ciśnieniu m. in. mieszkańcom miejscowości: Zaręby, Mącicie, Ścięciel, Kwiatkowo,
Binduga, Krukowo, Rzodkiewnica, Skuzy, Rawki, Nowa Wieś, Wierzchowizna, Łaz, Sosnówek, Pruskołęka,
Poścień Wieś i Poścień Zamion – w których zamieszkuje około 1️/3 mieszkańców Gminy Chorzele.
Wszystkie prace, zgodnie z zapowiedzią burmistrz, są realizowane w ramach przedstawionej pod koniec ubiegłego roku koncepcji, skonsultowanej z ekspertami z Pracowni Projektowania Inżynierii Środowiska z Olsztyna.
Zapewnią one mieszkańcom całej Gminy pełne i bezproblemowe zaopatrzenie w wodę niezależnie od pory roku.
Zostanie rozwiązany także problem z jej ciśnieniem.

NOWE PRYSZNICE I APARATURA DO CIEPŁEJ
WODY W OSP CHORZELE
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach odebrał roboty polegające
na zakupie, dostawie oraz montażu 2 kabin prysznicowych
dla OSP w Chorzelach wraz z przygotowaniem instalacji sanitarnych: kanalizacji, wody, montażu bojlera do podgrzewania wody.
Całkowity koszt robót wyniósł 9 999,90 zł brutto. Środki pochodziły z budżetu Gminy.
Wóz strażacki OSP Chorzele

NOWY SYSTEM ALARMOWY W BUDYNKU OSP W ZARĘBACH
Stary system wymagał już wymiany
ze względu na wiek oraz rozbudowy
o dodatkowe zabezpieczenia bram garażowych w budynku. Koszt sfinansowanych przez Gminę robót wyniósł 1980,00
zł brutto.
Budynek OSP w Zarębach z zewnątrz

Wnętrze budynku OSP w Zarębach
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ZBUDUJMY TEN ZALEW‼️ MOŻEMY ZYSKAĆ NAPRAWDĘ WIELE!
Zaplanowany i zaprojektowany przez starostę Zenona Szczepankowskiego i poprzednie władze Powiatu
we współpracy z władzami Miasta i Gminy Chorzele zalew w Chorzelach z górą zjazdową i infrastrukturą
towarzyszącą, to nie tylko atrakcja turystyczna dla wszystkich mieszkańców gminy oraz przejezdnych
gości. To przede wszystkim inwestycja, która pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój Miasta i Gminy Chorzele, a co za tym idzie zapewni kolejne miejsca pracy. To inwestycja, która całkowicie odmieniłaby wizerunek Chorzel i byłaby motorem rozwoju.

Pieniądze na zalew w Chorzelach, poprzedni starosta i Zarząd Powiatu pozostawił na kontach starostwa (1️8️,5 mln
zł), a dodając 7 mln zł z gminy Chorzele, to razem daje 25,5 mln zł. To o ponad 2 mln zł więcej, niż wyszło
w ostatnim przetargu. Niestety, nowe władze powiatu unieważniły rozstrzygnięty już przetarg na realizację inwestycji i nie podpisały umowy z wykonawcą. Jeżeli obecne władze powiatu zabiegałyby o otrzymanie dotacji
z różnych źródeł, tak, jak planował to poprzedni starosta z zarządem - to istnieje możliwość, że wkład własny zarówno powiatu, jak i gminy w to zadanie będzie znikomy, a nawet zerowy.
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Rada Miejska
w Chorzelach zdecydowanie popiera tę niezwykle przyszłościową inwestycję i oczekuje
wraz z mieszkańcami kontynuacji jej realizacji przez nowe władze Powiatu - zgodnie
z planem i projektem starosty Zenona Szczepankowskiego, zaakceptowanym przy podejmowaniu decyzji o partycypacji finansowej –
również przez Radę Miejską w Chorzelach
w poprzedniej kadencji.
Z uwagi na liczne korzyści wynikające z budowy zalewu oraz góry zjazdowej w Chorzelach, burmistrz Beata Szczepankowska i Rada
Miejska poprzedniej kadencji podjęła decyzję
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o zabezpieczeniu w budżecie Gminy środków partycypacyjnych w inwestycji, które przy pozyskaniu przez Powiat dotacji na budowę – mogłyby jednak pozostać w budżecie Gminy. Takie były założenia.
Swoje poparcie dla realizacji tego zadania wyrazili również mieszkańcy, składając do Rady Miejskiej
w Chorzelach petycję w sprawie finalizacji rozpoczętych inwestycji powiatowych na terenie gminy Chorzele
m.in. rozbudowę zbiornika retencyjnego w Chorzelach.
Dochód gminy zwiększy się również poprzez wzrost sprzedaży w lokalnych sklepach. Wszystkie wpływy finansowe zasilą lokalnych przedsiębiorców oraz budżet naszej gminy, co pozwoli na kolejne remonty dróg, chodników, świetlic wiejskich, budowę placów zabaw itp. na terenie całej gminy.
Innowacyjny zalew widoczny będzie z obwodnicy Chorzel i z pewnością przyciągnie rzesze turystów, chcących
skorzystać z uroków naszej gminy.

Zaplanowana przez poprzednie władze Powiatu inwestycja polegać ma na rozbudowie istniejącego zbiornika
oraz budowie infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W ramach niej przewidziano więc: narciarską
górkę zjazdową wraz z zapleczem technicznym, parkingiem, miejscami do postoju bojerów, kajaków, łodzi wioślarskich, ścieżkę rowerową oraz tężnię z ławeczkami. Zaprojektowano także instalację oświetleniową oraz monitoring wizyjny.

Na działce, na środku zalewu, do której została już wybudowana droga, zaplanowano z myślą o prywatnych
inwestorach, wysoki hotel z restauracją obrotową na szczycie i obrotową panoramą. Oprócz tego, w projekcie
znalazł się basen dla dzieci, którego dno będzie specjalnie przygotowane do tego, aby nie zarastało i tym samym,
w tej części zalewu utrzyma się płytki poziom wody. Miejsce to uniemożliwi dzieciom wypłynięcie na głęboką
wodę, ponieważ ten fragment zalewu oddzielają dwie, krzyżujące się drogi. Tak przystosowany zbiornik z pewnością pozwoli na świetną, ale przede wszystkim bezpieczną zabawę najmłodszym mieszkańcom gminy.
Niezwykle istotny jest fakt, że zmodernizowany zalew w Chorzelach posiadałby bardzo czystą wodę, ponieważ
nie będzie zasilany wodą pobieraną bezpośrednio z rzeki lecz z dna zbiornika, po przejściu wody przez warstwę
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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piasku. Dodatkowo, w okresie zimowym płytka część zalewu będzie służyła jako bezpieczne lodowisko, które
pozwoli na miłe i rodzinne spędzane czasu wolnego na świeżym powietrzu. Zamrażanie górki i płytkiej części
zalewu nie będzie nic kosztować. Chłód zostanie wykorzystany z pobliskiej stacji regazyfikacji gazu, który jest
dostarczany w temperaturze -1️73˚C i musi być podgrzany do temperatury +1️0˚C. Woda byłaby podświetlana
w barwie turkusowej.

Dokoła zalewu byłyby pięknie ukwiecone ścieżki spacerowe z ławeczkami, figurami, tężniami solarnymi. Dzieci
miałyby wydzielony płytki brodzik, a zimą lodowisko. Wszystkie brzegi byłyby zabezpieczone specjalną matą
i kamiennymi murami przed ingerencją bobrów. Uszczelniony byłby wał pomiędzy rzeką Orzyc i zalewem.
Starosta Zenon Szczepankowski zaznaczał, że budowa zalewu jest elementem większego projektu – strefy gospodarczej, a przygotowania do tej inwestycji trwały wiele lat i wymagały ciężkiej pracy Starostwa, byłej Rady
Powiatu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Chorzele oraz byłą Radą Miejską w Chorzelach.
Rozbudowa zbiornika retencyjnego w Chorzelach jest ściśle powiązana z funkcjonowaniem Strefy Gospodarczej
w Chorzelach, gdyż umożliwia zapewnienie przyszłym fabrykom wody technologicznej zamiast pozyskiwania na
te cele wody pitnej. Władze Powiatu poprzedniej kadencji wykupiły na ten cel grunty 25 ha, wykonały projekt
i uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę, zbudowały drogę dojazdową, przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz wybrały w wyniku przetargu wykonawcę całości zadania.
Ponadto, zalew w koncepcji Zenona Szczepankowskiego i poprzednich władz Powiatu, miał być też
elementem chorzelskiej szkoły średniej. Chorzelskie
liceum wzbogaciłoby się o kilka dodatkowych kierunków związanych z turystyką i klasami sportowymi. Byłaby to szkoła ponadregionalna, zatrudniająca
dodatkowo wielu nauczycieli i trenerów.
Należy zrealizować zaplanowaną inwestycję zgodnie z wykonanymi przez poprzednie władze Powiatu
planami. Będzie ona służyła całemu powiatowi. Zyskaliby na jej obecności mieszkańcy wszystkich
gmin, w tym obu miast powiatowych: Przasnysza
i Chorzel. Nie każdego jest stać na wyjazd na narty w góry, czy na sled dogsy, które w naszym kraju nie mają
swojego miejsca. Tutaj mieliby wszyscy blisko. Taka szansa dla naszej Gminy i mieszkańców całego Powiatu
może się już nie powtórzyć.

Należy więc wybudować zalew w Chorzelach!
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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ Z SOŁTYSAMI
Miłe, świąteczne spotkania burmistrz Beaty Szczepankowskiej z sołtysami i przewodniczącym samorządu
mieszkańców Miasta Chorzele.
22 grudnia, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej odbyły się kolejne, cykliczne spotkania Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele z sołtysami i przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Chorzele.
Spotkania miały przedświąteczny charakter, nie zabrakło wzajemnych życzeń i ciepłych słów, ale omówiono też
bieżące sprawy Miasta i Gminy. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Burmistrz Beata Szczepankowska
wręczyła też na ręce sołtysek i sołtysów okolicznościowe listy z życzeniami dla społeczności wszystkich sołectw
Gminy i Miasta oraz drobne, symboliczne upominki Gminne.
Sołtysi i przewodniczący pełnią bardzo ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Burmistrz Beata
Szczepankowska z wielkim szacunkiem docenia trud pracy, zaangażowanie, wrażliwość i otwartość na potrzeby
innych oraz chęć współpracy naszych sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców miasta Chorzele
dla dobra mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Spotkanie z sołtysami z sołectw: Rembielin, Przysowy, Zdziwój
Nowy, Duczymin, Bagienice, Wasiły Zygny, Poścień Zamion.

Spotkanie z sołtysami z sołectw: Gadomiec Chrzczany, Liwki,
Gadomiec Miłocięta, Zaręby, Mącice, Kwiatkowo, Chorzele.

Spotkanie z sołtysami z sołectw: Binduga, Rawki, Stara Wieś, Pru- Spotkanie z sołtysami z sołectw: Krukowo, Łaz, Zdziwój Stary,
Budki, Raszujka, Opaleniec, Brzeski Kołaki.
skołęka, Jedlinka, Niskie Wielkie, Nowa Wieś.

Spotkanie z sołtysami z sołectw: Czaplice Wielkie, Wólka Zdziwójska, Bogdany Wielkie, Bugzy Płoskie, Dzierzęga Nadbory, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska.

Spotkanie z sołtysami z sołectw: Rycice, Poścień Wieś, Krzynowłoga Wielka, Rzodkiewnica, Lipowiec, Nowa Wieś Zarębska,
Wierzchowizna.
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DROGA RASZUJKA - OLSZEWKA WYREMONTOWANA PRZED ZIMĄ
I Z SZANSĄ NA ASFALT
Jeszcze przed atakiem zimy, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, w porozumieniu
z mieszkańcami – podjęła decyzję o kompleksowym wyżwirowaniu i wyrównaniu drogi gminnej na odcinku
Raszujka – Olszewka.
Uzupełniono ubytki w nawierzchni solidnym kruszywem łamanym i wyrównano całość. Wykorzystane kruszywo
sprawia, że droga jest obecnie bardzo dobrze przygotowana i istotnie poprawił się komfort jej użytkowania.
Jednocześnie informujemy, że burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska złożyła wniosek
do jednego z programów, na kompleksową modernizację drogi Raszujka – Olszewka. Obecnie oczekujemy na
wyniki naboru.

JESTEŚMY DUMNI Z NASZYCH
SPORTOWCÓW I WSPIERAMY
DZIAŁALNOŚĆ

KS ORZYC CHORZELE
Prezes Tomasz Piasecki, w imieniu całego Klubu, przekazał na ręce naszej burmistrz Beaty
Szczepankowskiej podziękowanie za dotychczasową, bardzo dobrą, wieloletnią współpracę
i finansowe wspieranie działalności Klubu przez
Samorząd Miasta i Gminy. My również dziękujemy, że jesteście i deklarujemy dalsze wspieranie oraz życzymy sukcesów.
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KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2020”
ROZSTRZYGNIĘTY. JESTEŚMY Z WAS DUMNI! WPŁYNĘŁO 158 PRAC.
WSZYSTKIE SĄ PRZEPIĘKNE!
Rozstrzygnięta została III edycja konkursu na „Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową 2020” zorganizowanego przez Beatę Szczepankowską, Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele. Konkurs, jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku
do Urzędu wpłynęła rekordowa ilość kartek. Do konkursu zgłoszono 158 prac, w 3 kategoriach konkursowych.
Do konkursu zaprosiliśmy żłobkowiczów, przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.
Rozstrzygnięcie okazało się nie lada wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były wyjątkowe i niepowtarzalne. Każda
kartka pokazywała talent, pracę i wielkie serce włożone w jej stworzenie. Choć wszystkie Wasze prace zasługują
na pierwsze miejsce, zgodnie z regulaminem konkursu i po długich konsultacjach komisja konkursowa, postanowiła nagrodzić po 4 prace w każdej kategorii - I, II i III miejscem, oraz jednym dodatkowym wyróżnieniem.
Na laureatów czekały wspaniałe nagrody, ale decyzją Pani burmistrz, dla wszystkich biorących udział w konkursie
przewidziana została niespodzianka. Każdy uczestnik, który zgłosił się do Urzędu otrzymał specjalny dyplom,
ekotorbę z gadżetami oraz słodki upominek!
Dodatkowo wszystkie prace zostały rozesłane jako e – kartki Świąteczne z życzeniami od burmistrz Miasta i Gminy Chorzele i znajdą się w specjalnym albumie na naszym FB i stronie internetowej.
W tych trudnych dla nas wszystkich chwilach daliście nam uśmiech i sprawiliście, że mogliśmy poczuć prawdziwą magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Jesteśmy z Was dumni!

Kategoria I – Przedszkole, Żłobek, Klub Dziecięcy
I miejsce – Kalina Sobolewska, 6 lat – Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, gr. „Żyrafki”
II miejsce – Bartosz Szymański, 6 lat – Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, gr. „Żyrafki”
III miejsce – Adam Dawidowski, 4 lata – Grupa przedszkolna w PSP w Krzynowłodze Wielkiej
Wyróżnienie – Blanka Czyżewska –Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, gr. „Misie”

Kategoria II - Szkoły podstawowe klasy I-IV
I miejsce – Nikola Antosiak, 1️0 lat – kl. IVa, PSP nr 2 w Chorzelach
II miejsce – Maria Lipińska, 1️0 lat – kl. IVb PSP nr 2 w Chorzelach
III miejsce – Olaf Orzoł, 7 lat – kl. I PSP w Krukowie
Wyróżnienie – Kacper Orzoł, lat 7 – PSP w Krukowie

Kategoria III - Szkoły podstawowe klasy V-VIII
I miejsce – Paulina Przybyłkowska, 1️4 lat – kl. VIII PSP w Duczyminie
II miejsce – Anna Jurczak, 1️3 lat – kl. VII PSP nr 2 w Chorzelach
III miejsce – Amelia Dygnos, 1️2 lat – kl. V PSP w Duczyminie
Wyróżnienie – Julia Tęga, 1️1️ lat – kl. V PSP nr 1️ w Chorzelach
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I kategoria:
Laura Julia Dygnos, Paweł Jurczak, Julia Kornelia Kręcisz, Marcin Nąć, Jakub Kraśniewski, Aleksander
Wierzbicki, Kaja Samsel, Eliza Chmielińska, Dagmara Antosiak, Dominika Orzoł, Natalia Sylwestrzak, Iga
Rapacka, Jakub Pamrowski, Wiktoria Kostrzewa, Karolina Dziobek, Mikołaj Grzegorz Rasiński, Amelia
Bugajewska, Artur Brzostek, Daria Szlaga, Krzysztof Chmielewski, Tomasz Ambroziak, Marcin Myśliński,
Aleksandra Antosiak, Igor Nąć, Amelia Żęgota, Alicja Miecznikowska, Jakub Kaszuba, Wojciech Sznitka,
Hubert Bączek, Nadia Kucka, Grupa „Smerfy” Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, Zuzanna Orzoł, Zofia
Kobus, Zofia Siemińska, Zofia Tomaszewska, Maria Kołakowska, Maja Koziatek, Szymon Banul, Gabriela
Szmalc, Alicja Dąbrowska, Agata Markowska, Lena Ossowska, Aleksandra Antosiak, Kacper Antosiak, Blanka
Burnos, Alan Dąbkowski, Aleksandra Samsel, Gabriela Szymańska.

II kategoria:
Alicja Łapińska, Mikołaj Rapacki, Dawid Wichowski, Wojciech Mikołajski, Blanka Klonowska, Paulina
Brzozowska, Julia Gut, Jakub Lesiński, Zofia Cichowska, Kinga Kobus, Krzysztof Grabowski, Kacper Białczak,
Patrycja Stryjewska, Marcel Tyjewski, Weronika Werder, Patrycja Karaszewska, Laura Merchel, Tomasz
Lesiński, Nadia Szlaga, Martyna Kobus, Julia Pamrowska, Nikola Brzostek, Oliwia Kołakowska, Szymon

Szmalc, Nadia Bielska, Adam Koper, Sebastian Szymaniak, Kuba Krajewski, Zofia Zyśk, Jan Walaszczyk,
Zofia Szlaga, Patryk Niezgoda, Joanna Szymańska, Zofia Dawidowska, Jakub Cichowski, Alicja Zalewska,
Angelika Skwiot, Bartosz Samsel, Bartosz Koziatek, Adam Borkowski, Aleksander Sadłowski, Bartosz
Sędrowski, Angelika Ossowska, Julia Bryska, Marcin Czaplicki, Bartek Grzyb, Kacper Rybacki, Julia
Rudzińska, Lena Bągard, Lena Grabowska, Emilia Piotrowska, Liwia Kostrzewa, Natan Dygnos, Paweł Kraska,
Oliwia Wiśniewska, Maciej Rapacki, Lena Grabowska, Piotr Szotkowski, Milena Krupińska, Tomasz Kostrzewa, Wiktoria Chmielewska, Damian Skorupski, Julia Bryska, Szymon Częścik.

III kategoria:
Adrian Mikołajski, Emilia Szlaga, Aleksandra Królicka, Daria Więcek, Wiktoria Szlaga, Laura Sendrowska,
Wiktoria Stryjewska, Jakub Brzozowski, Oliwia Lipińska, Blanka Samsel, Maciej Kulasik, Jakub Różycki,
Żaneta Szmalc, Anna Walaszczyk, Martyna Grabowska, Martyna Kobus, Amelia Sobolewska, Zuzanna Sedlak,
Zuzanna Olber, Grzegorz Kin, Martyna Cichowska, Roksana Antosiak, Nikola Maria Lipowska, Oliwia Nowicka, Kinga Markowska, Magdalena Więcek, Paulina Antosiak, Anna Cichorska, Aleksandra Kręcisz, Alicja Pyszna, Krzysztof Borkowski, Julia Oliwia Wrzosek, Wiktoria Szmalc, Julia Sadłowska.
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Grupa „Żyrafki”
z Przedszkola Samorządowego w Chorzelach

Grupa „Motylki”
z Przedszkola Samorządowego w Chorzelach

