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INWESTOR W STREFIE EKONOMICZNEJ, PLAN ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM MIASTA,
ZALEW, OBWODNICA I DROGA WOJEWÓDZKA 614 – TO TEMATY ROZMÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY CHORZELE PODCZAS SPOTKANIA Z WŁADZAMI POWIATU
I GMINY.

29 lipca br. w auli MCSZ odbyło się interesujące spotkanie mieszkańców miasta i gminy Chorzele
z władzami powiatowymi i gminnymi. Mieszkańcy chcieli się dowiedzieć szczegółów dot. planowanej
inwestycji w strefie gospodarczej w Chorzelach.
Pierwszy głos z sali pochodził od Anny Nowakowskiej.
- Powołaliśmy grupę osób, które ze wszystkich sił będą blokować budowę fabryki Kronospan
w Chorzelach, bo to ogromna korporacja, która została usunięta ze Szwajcarii i Austrii.
Zenon Szczepankowski, starosta przasnyski, odpowiedział:
- Firma działa w Szwajcarii i Austrii, a także w kilkudziesięciu innych krajach w Europie Zachodniej
i USA. Ma tam swoje fabryki, które musi modernizować pod kątem ochrony środowiska, bo Komisja
Europejska wydała dyrektywę BAT, która zobowiązuje wszystkie firmy do stosowania najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska. Ta dyrektywa od prawie 2 lat obowiązuje
również w Polsce i instytucje kontrolne i opiniujące projekty muszą się do niej stosować. To dlatego
Kronospan musiał kilkakrotnie uzupełniać swoją dokumentację dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie. Grupa osób blokujących, to jest ta sama grupa, która wspólnymi siłami zablokowała też sprzedaż własności gruntów przedsiębiorcom w Sierakowie k. Przasnysza, na pierwszej
strefie, którą utworzyło Starostwo. Państwo też z łatwością zablokujecie strefę w Chorzelach.
Zablokować jest dużo łatwiej niż zbudować.
- Zastrzegam, że nie znam pana Trochimiuka i nie mam nic wspólnego z PiS – odpowiedziała Anna
Nowakowska.
- Przed wejściem na salę pokazano mi ożywioną internetową korespondencję pomiędzy panią innymi
członkami grupy i burmistrzem Przasnysza, a także działaczami PiS z Przasnysza. Ta sama grupa osób
odpowiada za blokowanie rozwoju strefy w Przasnyszu. Robią to tylko z powodu egoizmu
wyborczego, przeciwko własnym mieszkańcom - odpowiedział starosta.
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- Co do rozwoju strefy w Chorzelach, chciałbym Panią pocieszyć i uspokoić, ale prawdę mówiąc ja
sam się boję styku przemysłu i osiedli miejskich. Do swojego strachu podchodzę jednak inaczej niż
pani. Nie chcę blokować rozwoju przemysłu, lecz zadbać o likwidację zagrożeń.Boję się dymu
z komina, to budujemy gazociąg i linie wysokiego napięcia, aby ciepło i prąd zapewnić
z ekologicznych źródeł. Duży gazociąg już jest budowany wzdłuż nowej obwodnicy. Linia wysokiego
napięcia zostanie przedłużona wzdłuż obwodnicy i pójdzie dalej do Wielbarka. Chorzele będą zasilane
z dwóch stron. Bałem się zakorkowania Chorzel ciężarówkami, to budujemy linię kolejową i obwodnicę Chorzel. To bardzo trudne inwestycje. Inne miasta czekają na nie przez dziesięciolecia. Bałem się
o nadmierną eksploatację wód pitnych, to zaprojektowałem zbiornik retencyjny w Chorzelach.
Już ogłaszamy przetargi na jego budowę. Po wybudowaniu, będzie on stanowił główne źródło wody
technologicznej. Na strefie został też już wybudowany ogromny podziemny zbiornik zbierający wody
deszczowe. Z analizy sytuacji hydrologicznej dokonanej przez agencję rządową Wody Polskie
wynika, że żadnego zagrożenia dla naruszenia stosunków wodnych w Chorzelach nie ma. Bałem się
o zapylenie i emisję gazów, to zażądaliśmy najnowocześniejszych filtrów (koszt dla inwestora
100-400 mln zł). Boję się, że kiedyś burmistrzem Chorzel będzie ktoś populistyczny, kto wejdzie na
stanowisko na krytyce Kronospanu, a następnie będzie wobec tej firmy całkowicie służalczy,
zrzucając winę na poprzedników. Tak było w Szczecinku i Mielcu. Obecne władze gminy zawarły
dodatkowe duże obostrzenia w uchwalonym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Chorzele. Obecne władze gminy na nikogo winy zrzucić nie będą mogły. Muszą zadbać, aby przyszłe
pokolenia nie miały do nich pretensji. Wymogi zawarte w tym studium są na tyle duże i kosztowne dla
inwestora, że zapowiedział on oddanie gruntu i wycofanie się z inwestycji. Ale się nie wycofał lecz
zakupił nowe grunty i będzie budował zakłady pracy. Surowce do swoich fabryk będzie sprowadzał
głównie z Rosji, Białorusi i Brazylii. Grunt w Chorzelach jest najlepiej urządzonym gruntem
przemysłowym w Polsce (I miejsce w konkursie Grunt na Medal). Inwestor ma kompletne uzbrojenie,
na które musiałby wydać ok. 200 mln zł. Dlatego właściciel korporacji sam zdecydował, że Kronospan
pozostanie w Chorzelach, pomimo narzuconych dużych kosztów instalacji środowiskowych –
powiedział starosta.
Zarówno starosta jak i burmistrz podkreślali, że mają tylko zobowiązania do mieszkańców powiatu
i gminy, i służą, i będą tylko Im służyć. Nie mają żadnych zobowiązań wobec firmy. Firma
zainwestowała już w ten teren kilkadziesiąt milionów złotych, chce tworzyć dobre miejsca pracy i to
powinniśmy doceniać.
Do odpowiedzi włączyła się burmistrz Chorzel Beata Szczepankowska:
- Proszę Państwa, w uchwalonym przez Radę Miejską w Chorzelach Studium Zagospodarowania
Przestrzennego jest zakaz spalania wszelkich paliw zanieczyszczonych lakierami, klejami, substancjami ropopochodnymi itp. Odpady tego typu będzie zabierać i wywozić specjalistyczna firma do
utylizacji poza naszym terenem. Są też narzucone ostre normy polskie i unijne w odniesieniu do emisji
gazów i pyłów. Jest wskazanie do używania w pierwszej kolejności wód powierzchniowych do
procesów technologicznych. Gmina już zainstalowała sensory w Chorzelach, obok strefy, jak i w wielu
miejscowościach na terenie całej gminy do pomiarów jakości powietrza. Monitoring będzie stały
i będzie dowodem porównawczym. Są to urządzenia wysokiej jakości i każdy mieszkaniec będzie
mógł codziennie sprawdzić stan jakości powietrza w naszej gminie. Nie jest tak, że burmistrz czy
urząd gminy godzi się na wszystko. Nie wyraziliśmy zgody innej wielkiej korporacji z tej samej
branży drzewnej, która chciała podpisać zawczasu umowę o bezprzetargowym zakupie gruntu przed
wejściem w życie dyrektywy BAT, czy rezygnację z raportów środowiskowych. Zgodnie z przepisami
dyrektywa BAT nie musi być stosowana do zakładów produkujących sklejkę, bo akurat ten rodzaj
produkcji nie jest takim zagrożeniem dla środowiska, jak np. produkcja płyt wiórowych, trocinowych
czy pilśniowych.
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- My w naszym lokalnym prawie zapisaliśmy, trochę na wyrost, konieczność stosowania dyrektywy
BAT. Nie wyraziliśmy zgody na budowę na terenie gminy wielkich ferm norek, kurzych, lisów
i innych uciążliwych hodowli. Odmówiliśmy farmom wiatrakowym i biogazowniom poza
biogazowniami rolniczymi. Zasługujemy więc na zaufanie, bo my robimy wszystko, aby ochronić
naszych mieszkańców od uciążliwości środowiskowych, ale nie możemy całkiem zablokować rozwoju
gminy. Inne miasta miały dużo większe bezrobocie i trafiającym się inwestorom godziły się na wszystko. My specjalnie czekaliśmy też na wejście unijnej dyrektywy BAT – wyjaśniła burmistrz Chorzel.
Wypowiedział się również starosta:
- Kilkanaście lat temu czytałem raport zawierający prognozy migracji ludności i dochodów w polskich
powiatach. Wynika z niego, że większość powiatów w Polsce, na skutek odpływu młodych ludzi,
stanie się enklawami biedy i starości. Nasz powiat był także zaliczany do tych najbardziej
zagrożonych. Prognozowano w tym raporcie, że w 2050 r. powiat będzie liczył zaledwie 30 tys.
mieszkańców, głównie w wieku poprodukcyjnym. Trudno nawet będzie im zapewnić podstawową
opiekę. Był już taki rocznik w naszej szkole średniej, który liczył sobie tylko 11 uczniów. Gdybym nie
był wtedy starostą, to zapewne szkoła średnia w Chorzelach byłaby zlikwidowana wraz z internatem,
a o basenie, czy hali sportowej nie byłoby mowy. Ale teraz odwracamy ten trend, a strefa gospodarcza
nam w tym pomoże. Nie przekroczyliśmy, dzięki zakładom mleczarskim w Chorzelach, zakładom
IKEA w Wielbarku, firmie KROSS w Przasnyszu, czy firmie ABB w Przasnyszu, a także miejscom
pracy w nowym szpitalu, czy w jednostce wojskowej, powstaniu powiatu, pewnej granicy odtwarzalności populacji. Gdyby populacja ludności w naszym powiecie spadła poniżej 45 tys. mieszkańców,
to trudno byłoby już pozyskać jakiegokolwiek inwestora. Scenariusz biedy i starości mógłby się spełnić. Nawet istniejące zakłady będą wtedy miały trudności ze znalezieniem pracowników – powiedział.
Głos z sali zabrała Zofia Wilkosz, która podniosła temat zagrożenia dla obszaru Natura 2000 i dla
rolników oraz zbyt małej ilości miejsc pracy, 100 zamiast obiecanych 1000. Starosta odpowiedział, że
sąsiedztwo Natury 2000 właśnie wymusza na inwestorze dodatkowe instalacje chroniące środowisko.
- To nas dodatkowo zabezpiecza. Wioski zaś najbardziej potrzebują miejsc pracy poza rolnictwem.
U nas dominują gospodarstwa kilkunastohektarowe. Przy obecnej mechanizacji, tylko część członków
rodziny jest potrzebna do pracy w takim gospodarstwie. Gdyby dla pozostałych członków rodzin
znalazły się tu, na miejscu, stanowiska pracy, to oni nie musieli by wyjeżdżać. Tutaj na wioskach
budowaliby domy, mieliby dzieci, którym też tutaj byłoby dużo wygodniej mieszkać niż w wielkich
miastach. To myśmy z ostrożności narzucili firmie budowę fabryki mniejszej, która zatrudni na
początek 100 osób, a nie 1000. Nie chcieliśmy zgodzić się od razu na powstanie wielkiej fabryki na
całej strefie. Jeśli ta fabryka nie będzie szkodzić środowisku i będzie tworzyła dobre miejsca pracy dla
tutejszych mieszkańców, to pozwolimy im się rozbudowywać. Jeśli zobaczymy coś złego, to wystarczy
nam odwagi i determinacji, aby to powstrzymać. Chcemy też, aby nasz rynek pracy wzrastał wolniej,
ale trwale i systematycznie. Wtedy będzie to proces naturalny, bez sprowadzania pracowników
z zewnątrz i bez szkody dla już istniejących zakładów – powiedział starosta.
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Beata Szczepankowska dodała:
- Dla gminy nie jest bez znaczenia też kwestia podatków od firmy. Rada Miejska zwolniła z podatku
od nieruchomości firmy tworzące nowe miejsca pracy, ale tylko na 2 lata. Później podatki będą płynąć
od tej jednej firmy wielokrotnie większe niż obecnie wpływają z całej gminy. To zwolnienie nie
dotyczy 2% podatku od wartości inwestycji, a to może być nawet 40 mln zł. Ja tych pieniędzy nie
wezmę przecież dla siebie. Te pieniądze pójdą na drogi gminne, na szkoły, na infrastrukturę techniczną
w gminie. Nie wiadomo czy Polska jeszcze długo pozostanie w Unii Europejskiej. Zagrożenie braku
pieniędzy unijnych w przyszłych latach jest bardzo realne. Wtedy bez tych podatków już nic nie
będziemy w stanie zrobić – powiedziała.
Mieszkańcy pytali też o Plan Zagospodarowania Centrum Chorzel, który budzi niepokój ze względu na
planowane wykupy terenów.
Burmistrz Beata Szczepankowska powiedziała, że plan należy uchwalić, aby w przyszłości miasto było
piękne i funkcjonalne. Jednak sam proces realizacji będzie długotrwały.
- Nie od razu Kraków zbudowano. Centrum Chorzel też będzie budowane przez kilkadziesiąt lat.
Obecne pokolenie nie musi się martwić o wywłaszczenia. Centrum będą powoli zabudowywać
prywatni inwestorzy, wykupując za duże pieniądze działki w sposób dobrowolny. Dopiero po
zbudowaniu budynków będą wykonywane piękne place wspólnego użytkowania. Obecni właściciele
i ich dzieci i wnuki na pewno na tym nie stracą, lecz bardzo zyskają. W tej sprawie zostaną
zorganizowane spotkania z mieszkańcami – dodała.
Starosta Zenon Szczepankowski podkreślił, że dodatkową wielką atrakcją miasta będzie zalew
o pow. 25 ha.
- W Chorzelach, dzięki szybkim i pozytywnym zgodom władz miasta, udało się zamknąć wszystkie
procedury, wraz z pozwoleniem na budowę, przed wejściem w życie nowego prawa wodnego. To daje
szansę uruchomienia budowy jeszcze w tym roku. Problemem jest brak wykonawców. Starostwo już
dwukrotnie musiało unieważnić przetarg, bo żadna firma nie złożyła oferty. W trzecim przetargu
wydłużymy czas wykonania zalewu, co może pozytywnie wpłynąć na decyzje firm budowlanych.
Gmina rozpoczęła już rozbudowę i unowocześnienie oczyszczalni ścieków za kwotę 20 mln zł. Dzięki
nowej oczyszczalni wody w naszym zalewie i rzece Orzyc będą bardzo czyste i będą nadawać się
do kąpieli i rekreacji – powiedział.
Starosta przasnyski poinformował też mieszkańców Chorzel, Zarąb i Krukowa, że podpisał
porozumienie z marszałkiem Adamem Struzikiem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele
-Zaręby-Krukowo-Myszyniec. Na bazie tego porozumienia starosta będzie mógł starać się o środki
unijne na przebudowę tej drogi, jako koniecznej dla funkcjonowania strefy w Chorzelach. Wniosek
o te pieniądze przechodzi pozytywnie kolejne etapy oceny i jest szansa na pozyskanie kilkudziesięciu
milionów euro na przebudowę tej drogi. Droga będzie robiona formalnie dla obsługi inwestorów
w strefie ekonomicznej, ale skorzystają z niej wszyscy użytkownicy.
Spotkanie zakończyło się wieloma słowami uznania od mieszkańców Chorzel dla władz gminy
i powiatu. Mieszkańcy bardzo pozytywnie wypowiadali się o planach rozwoju miasta i gminy Chorzele
i dziękowali naszym włodarzom za dotychczasową skuteczną pracę na rzecz mieszkańców.
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Umowa na pumptrack podpisana!!!
8 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podpisała umowę z członkiem Zarządu
Województwa Mazowieckiego –
Elżbietą Lanc oraz Dyrektorem
Departamentu Edukacji Publicznej
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego –
Mirosławem
Krusiewiczem
na
dofinansowanie budowy pumptracka
na terenie naszej gminy. Kwota
dofinansowania wynosi 150 tysięcy
złotych.
Otwarta strefa aktywności w Krukowie i Raszujce
31 lipca został wyłoniony wykonawca na zadanie pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności
w miejscowości Krukowo” oraz „Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Raszujka”.
Wyłonioną firmą, która złożyła najkorzystniejsze oferty na ww. zadania jest Dar – Pol Dariusz Cieślak
ze Szczytna. 10 sierpnia została podpisana umowa na wykonanie obydwu inwestycji. Zadania obejmują
m.in. budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod
projektowane urządzenia placu zabaw, montaż ogrodzenia, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz
z wyposażeniem, wykonywanie nawierzchni trawiastej, montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na
rowery, stołów do gry w szachy oraz nasadzenie krzewów. Termin realizacji obydwu przedsięwzięć
przewidziany jest na 10 października 2018 r.
Budowa świetlicy z garażem dla OSP w Zdziwóju Starym
Prace związane z budową świetlicy wiejskiej w Zdziwóju
Starym dobiegają końca. Budowa świetlicy połączona jest
z budową przyłącza wodnokanalizacyjnego oraz zbiornika
bezodpływowego na ścieki o pojemności 10 m3 wraz
z ogrodzeniem terenu. W Zdziwóju Starym ruszyły także prace
związane
z
budową
Edukacyjnego
Inkubatora
Przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że inwestycje te przyczynią
się do ożywienia i rozwoju tej miejscowości oraz integracji
lokalnej społeczności.

Plac zabaw w Nowej Wsi k. Duczymina i Budkach
Na wykonanie placu zabaw w Nowej Wsi k. Duczymina został wyłoniony wykonawca firma NOVUM
Sp. z o.o. sp. komandytowa, z którym 7 sierpnia została podpisana umowa. Plac budowy został już
przekazany wykonawcy. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na połowę października. Gmina dysponuje także projektem na budowę placu zabaw w Budkach. Aktualnie gmina jest w trakcie opracowywania dalszej procedury w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie.
Przetarg na transport zbiorowy ogłoszony!
13 sierpnia został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w gminie Chorzele z wykorzystaniem pojazdów autobusowych
wykonawcy w łącznej ilości minimum 13 autobusów. Oferty na wyżej wymienione zadanie można
składać do 24 sierpnia.
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Ślubowanie nauczycieli
24 lipca burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przyjęła ślubowanie od Agnieszki Grabowskiej i Anny
Lipińskiej nauczycieli wychowania przedszkolnego. Beata Szczepankowska wręczyła również akty
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Serdecznie gratulujemy naszym
nauczycielom awansu i życzymy kolejnych sukcesów.

Piknik rodzinny w Chorzelach
12 sierpnia na placu zabaw w Chorzelach odbył się
piknik rodzinny. Motywem przewodnim pikniku była
ekologia.
Niska emisja, smog, zanieczyszczenie
powietrza, segregacja odpadów — to najważniejsze
tematy, które przedstawione były w specjalnie
przygotowanym przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury i Teatr Niewielki spektaklu teatralnym dla dzieci.
Tytułowy bohater przedstawienia Baron Smog, dąży do
tego, aby ziemia i powietrze były zanieczyszczone.
Wybiera na swoją „prawą rękę” małą dziewczynkę
Tosię, która ma mu pomóc w realizacji niecnego
planu zapanowania nad światem. Jednak jest ktoś,
kto czuwa nad Tosią i dołoży wszelkich starań, by
pokrzyżować plany złego Barona. W spektaklu
były również zawarte zagadnienia tj. zdrowy styl
życia, zdrowe odżywianie i ruch na świeżym
powietrzu. Nie zabrakło dużej dawki śmiechu
i dobrej zabawy. Na dzieci czekały również
zabawy i zajęcia ruchowe przygotowane przez
grupę artystyczną Agnes Art.

Urodziny królowej Bony
21 lipca w Chorzelach odbył się niezwykły piknik, podczas którego mali mieszkańcy naszej gminy
mogli świętować urodziny królowej Bony. To już tradycyjny punkt wakacji w naszej gminie.
Dla naszych małych gości przygotowanych było wiele atrakcji, m.in. gry i zabawy z grupą animacyjną
Live Events, konkurs na najciekawsze przebranie urodzinowe i słodki kącik. Dla zebranych gości
zaśpiewały również Alebabki Chorzelskie. Kulminacyjnym momentem był oczywiście przepyszny tort
urodzinowy.
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URZĄD MIASTA I GMINY CHORZELE WYDAŁ DECYZJĘ ŚRODOWISKOWĄ DLA FABRYKI SKLEJKI
W STREFIE EKONOMICZNEJ W CHORZELACH

Inwestor: Argali Real Estate Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 32, 61 – 132 Poznań w dniu 21.11.2017 r. wystąpił
z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą” planowanego do realizacji w mieście
Chorzele.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach zwrócił się o opinię w tej sprawie do instytucji państwowych zajmujących
się ochroną środowiska. Pozytywną opinię w sprawie przesłał:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu w opinii sanitarnej z dnia 14.02.2018 r. zaopinio-

wał przedsięwzięcie i zgłosił środowiskowe uwarunkowania do jego realizacji: w projekcie budowlanym
należy uwzględnić wszystkie zalecenia dotyczące ochrony środowiska wynikające z raportu o oddziaływaniu
na środowisko.
• Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody
i określił warunki realizacji przedsięwzięcia;

Polskie

wyraziło

opinię

z

dnia

30.04.2018

r.

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 22.06.2018 r. uzgodnił

realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji. Przed wydaniem opinii RDOŚ żądał uzupełnienia
przedłożonego raportu.
Po otrzymaniu ww. opinii Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wydał decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach i zgodę na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu przetwórstwa drzewnego wraz
z infrastrukturą”.
W decyzji uwzględniono wszelkie wymagania wynikające z otrzymanych stanowisk organów opiniujących.
Ponadto dla przedsięwzięcia nałożono obowiązek m.in.:
1. zaopatrzenie w wodę planowanego przedsięwzięcia realizować z projektowanego ujęcia własnego oraz
z miejskiej sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody. W okresie 5 lat należy wybudować
przyłącze do zbiornika retencyjnego, z którego należy czerpać wodę do celów technologicznych nie
wymagających wody o wysokich parametrach (moczenie kłód), tak, aby oszczędzić wodę pitną.
2. budowa trzech wałów ziemnych o wysokości 6 m:
a) długości ok. 441 m, przy północnej granicy zakładu;
b) długości ok. 50 m, przy zachodniej granicy zakładu;
c) długości ok. 223 m, przy zachodniej granicy zakładu;

Poza tym:
1. zakazuje się przywożenia biomasy do spalania z zewnątrz. W kotle o mocy 49 MW można spalać
wyłącznie biomasę czystą powstającą w wyniku obróbki drewna z terenu zakładu, w przypadku niedoboru
biomasy, stosować spalanie gazu;
2. biomasa przeznaczona do spalania winna być przed spaleniem odpowiednio wysuszona;
3. wszystkie materiały mogące być źródłem zapylenia roznoszonego przez wiatr muszą być składowane
w zamkniętych pomieszczeniach (hale lub zbiorniki).
W decyzji nałożono na Inwestora obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko tj. powietrza, wody i hałasu codziennie oraz obowiązek przedłożenia informacji o wynikach
monitoringu raz na kwartał Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele, Staroście Przasnyskiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach,
pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu.
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Jak co roku w Chorzelach pierwszy weekend sierpnia był wyjątkowy, a to za sprawą obchodzonych już od
wielu lat Dni Chorzel. W tym roku święto to przypadło 4 i 5 sierpnia. Na stadionie miejskim w Chorzelach
zgromadzili się nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również fani dobrej muzyki i zabawy z całej Polski.
Przez te dwa dni nasze miasto stało się stolicą rozrywki i kultury na najwyższym poziomie!

Pierwszy dzień obchodów święta gminy rozpoczął się uroczystym powitaniem oraz otwarciem Dni Chorzel przez
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatę Szczepankowską oraz aktorów z Teatru Trzech Pokoleń z Przasnysza.
Artyści specjalnie na tę okazję przygotowali inscenizację, która odwoływała się do czasów panowania Zygmunta
Starego i Królowej Bony – patronki naszego miasta. W dalszym programie uroczystości przewidzianych było
mnóstwo atrakcji. Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w licznych grach i zabawach, które przysporzyły im
sporo radości. Dla wszystkich zebranych przewidzianych było wiele darmowych atrakcji zapewnionych przez
Burmistrz Beatę Szczepankowską. Nie zabrakło również stand up’u w wykonaniu Mateusza Kołakowskiego.
Kolejnym punktem imprezy był występ zespołu James B. & Friends.
Nie dziwi jednak fakt, że wszyscy z niecierpliwością czekali na występ gwiazdy wieczoru, a był nią zespół
Poparzeni Kawą Trzy! W rytmach pop-rockowej muzyki bawiły się tłumy mieszkańców naszej gminy, turyści
z innych miast Polski oraz zaproszeni goście. Zabrzmiały takie utwory jak: „Byłaś dla mnie wszystkim”,
„Okrutna, zła i podła” czy „5 minut”. Następnie odbyła się zabawa taneczna, która wprowadziła wszystkich
w jeszcze lepszy nastrój.

Drugiego dnia Dni Chorzel wręczono nagrody laureatom wielu konkursów organizowanych na terenie Miasta
i Gminy Chorzele. Rozstrzygnięto konkurs filmowy „Gmina Chorzele w kadrze filmowym” oraz II edycję akcji
„Zostań super czytelnikiem”. Nagrodzono także uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Starosty
Przasnyskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Podsumowano Dni Energii oraz wręczono nagrody
laureatom konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej.
Święto gminy to także doskonała okazja na uhonorowanie tych osób, które w szczególny sposób przysłużyły się
do kulturalnego i społecznego rozwoju gminy Chorzele. W tym roku grono zasłużonych otrzymało wyjątkowe
podziękowania Pro Chorzele nadawane przez Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beatę Szczepankowską wręczane osobom, które w swojej działalności zawodowej oraz społecznej uzyskują wybitne osiągnięcia
rozsławiające naszą Małą Ojczyznę na całym Mazowszu. To nadzwyczajne wyróżnienie przyznawane przez
Burmistrz ma na celu docenienie sumiennej, wytężonej i niestrudzonej pracy, której efekty są widoczne na wielu
płaszczyznach życia w naszej gminie.
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Po oficjalnych podziękowaniach nastał czas na chwilę relaksu
przy znanych i lubianych polskich przebojach w wykonaniu
lokalnego zespołu Alebabki Chorzelskie. Warto podkreślić,
że grupa ta z inicjatywy Burmistrz Beaty Szczepankowskiej,
nagrała płytę, która była wręczana fanom podczas trwających
Dni Chorzel. Na scenie wystąpiła również utalentowana
młodzież z terenu Miasta i Gminy Chorzele, która dzięki
wsparciu Burmistrz Beaty Szczepankowskiej nagrała kolejną
płytę w profesjonalnym studio. Tym razem były to piosenki patriotyczne, upamiętniające 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Występy artystów zachwyciły naszą publiczność, a nagrane krążki rozeszły się niczym
świeże bułeczki! Na chorzelskiej scenie pojawiła się także Chorzelska Młodzieżowa Orkiestra Dęta, której
kapelmistrzem jest Wojciech Jabłoński. Następnie wystąpiła Chorzelska Kapela Biesiadna, która zabawiała widzów
w rytmach autorskich piosenek.

Po całym dniu oczekiwania nadszedł czas na koncert gwiazd wieczoru – zespołu Boys oraz Margaret. Na
stadion w Chorzelach przybyły tłumy sympatyków obu grup. Jako pierwszy wystąpił zespół disco polo, porywając do tańca liczną publiczność. Całe Chorzele rozbrzmiały w disco polowych przebojach takich jak:
„Wolność”, „Jesteś szalona” czy „Chłop z Mazur”. Publiczność żegnała artystów z wielkim żalem, nagradzając ich gromkimi brawami. Koncert Margaret również okazał się strzałem w dziesiątkę. Cały stadion
wypełniła energiczna, taneczna i radosna muzyka. Wszyscy bawili się przy radiowych hitach: „Byle jak”,
„Wasted”, „In My Cabana”. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w podziękowaniu za wspaniałe występy
wręczyła artystom obu zespołów piękny bukiet kwiatów oraz skierowała do nich słowa uznania za ich działalność muzyczną.

Zwieńczeniem Dni Chorzel był zjawiskowy pokaz fajerwerków. Następnie odbyła się pełna radości
zabawa taneczna, która była kolejnym doskonałym sposobem na relaks i odpoczynek. Z pewnością
pierwszy weekend sierpnia zapadnie w pamięci uczestników Dni Chorzel na długi czas. Nie pozostaje
nam jednak nic innego jak z niecierpliwością czekać na kolejne lato, a z nim święto gminy. A zatem, do
zobaczenia za rok!
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Podczas Dni Chorzel Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele skierowała słowa podziękowania do
osób wyróżniających się swoją postawą oraz wysokimi osiągnięciami na rzecz Miasta i Gminy
Chorzele. Beata Szczepankowska docenia trud i pracę mieszkańców gminy włożoną w rozwój
naszego regionu. W tym roku Burmistrz postanowiła docenić osoby, które nieustannie
przyczyniają się do propagowania sportu i zdrowego stylu życia.
W gronie tych osób znaleźli się: Ryszard Jastrzębski — Prezes Koła PZW Nr 68 w Chorzelach,
Grażyna Tymińska — Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, Hanna Wilga —
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, Andrzej
Danelski — kierownik hali sportowej w Chorzelach, Elżbieta Murzyn — nauczyciel wychowania
fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, Iwona Rogowska — nauczyciel
wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II
w Chorzelach, Michał Zawojek — nauczyciel wychowania fizycznego PSP Nr 2 im. Papieża Jana
Pawła II w Chorzelach. Wyróżnienie w postaci pucharu otrzymał również Radosław Zakrzewski —
nauczyciel wychowania fizycznego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach.

Zasłużeni dla gminy Chorzele otrzymali specjalne podziękowania Pro Chorzele nadawane przez Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele Beatę Szczepankowską osobom, które w swojej pracy zawodowej oraz
społecznej wyróżniają się przodującymi i wybitnymi osiągnięciami. Za przykład mogą posłużyć sukcesy
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, która w punktacji ogólnej
chłopców wywalczyła I miejsce na Mazowszu w lekkiej atletyce, pokonując tym samym 116 szkół
z całego województwa. Na uznanie zasługują również dokonania Publicznej Szkoły Podstawowej
w Pościeniu Wsi, której to uczniowie zajęli VI miejsce w województwie w drużynowym tenisie
stołowym.
— 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. Dzięki
niestrudzonej pracy, cierpliwości i hartowi ducha potrafią Państwo rozpalić w młodzieży zamiłowanie do
aktywności fizycznej i determinacji w codziennych treningach. Osiągnięcia uczniów pod Państwa
przewodnictwem stanowią powód do dumy, a Państwa trud wychowawczy z pewnością zaowocuje
w przyszłości. Właśnie za tę pasję przekazywania ważnych idei naszej wspaniałej młodzieży serdecznie
dziękujemy — mówiła burmistrz.

14

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

autor: A. T.

Konkurs filmowy „Gmina Chorzele w kadrze filmowym”
Konkurs został zorganizowany pod patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Polegał on
na nagraniu krótkiego filmu ukazującego urokliwość naszej pięknej gminy. Filmy nagrane przez
uczestników konkursu były wyjątkowe i pokazywały walory i piękne miejsca w najbliższej okolicy.
Dlatego też, burmistrz Beata Szczepankowska postanowiła nagrodzić wszystkich młodych
filmowców. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali bony pieniężne, wyróżnione osoby dostały
natomiast kamerki sportowe. Wyniki konkursu prezentują się następująco:

I miejsce – Miłosz Milewski
II miejsce – Dominik Kulasik
III miejsce – Kinga Borowa
Wyróżnienia: Zuzanna Górczyńska i Aleksandra
Piórkowska, Tomasz Folga, Sebastian Panuś
Konkurs "Zostań super czytelnikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chorzelach 2018"
Wyniki konkursu:
MGBP, Biblioteka dla Dorosłych- Dominika Joanna Dembińska
Filia dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach- Krzysztof Krakowiecki
Filia Biblioteczna w Zarębach- Anna Rosińska
Filia Biblioteczna w Krukowie-Ewelina Borzymowska
Filia Biblioteczna w Duczyminie- Małgorzata Chmielewska
Konkurs plastyczny Odnawialne Źródła Energii- Dni Energii 2018

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce—Hanna Jurczak
I miejsce—Gloria Majewska
II miejsce—Hubert Majewski
III miejsce—Róża Wudkiewicz

Wszystkim serdecznie
gratulujemy!

Wyróżnienia: Wiktoria Kaszuba, Zuzanna Majewska,
Agata Majewska, Igor Merchel, Maciej Sokołowski.
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28 lipca odbyły się uroczyste obchody XX – lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego na
terenie Powiatu Przasnyskiego. W naszej gminie obchody rozpoczęły się uroczystym otwarciem
drogi Brzeski Kołaki – Lipowiec. Budowa tej drogi istotnie wpłynie na podniesienie jakości,
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców naszej gminy, jak i wszystkich korzystających
z dróg na naszym terenie. Pierwszy etap drogi powstał dzięki dofinansowaniu dla gminy
Chorzele ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 602, 061 złotych, zaś wartość całej
inwestycji to łącznie 991, 031, 95 zł.

Dalsza część uroczystości odbyła się na auli Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych
w Chorzelach. Zgromadzeni mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia filmu promocyjnego naszą gminę
„Dziedzictwo królowej Bony”. Kolejnym punktem uroczystości był wspaniały występ utalentowanej
wokalistki młodego pokolenia, stypendystki Starosty Powiatu Przasnyskiego Agnieszki Grabowskiej
przy akompaniamencie Rafała Witkowskiego.

Po koncercie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele uroczyście powitała przybyłych gości, wśród których
nie mogło zabraknąć Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, który docenił pracę
naszych władz lokalnych oraz radnych Rady Miejskiej w Chorzelach oraz strażaków.
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W trakcie spotkania marszałek Adam Struzik wręczył medale Pro Masovia dla gospodarza
uroczystości – Beaty Szczepankowskiej – Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele oraz Dariusza
Brzezickiego – radnego Rady Miejskiej w Chorzelach, a także dyplomy uznania dla: Krzysztofa
Milewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach, Doroty Kowalskiej – radnej Rady
Miejskiej w Chorzelach, Mirosława Chmielińskiego - radnego Rady Miejskiej w Chorzelach,
Zenobiusza Jelińskiego - radnego Rady Miejskiej w Chorzelach oraz Andrzeja Burnosa - radnego
Rady Miejskiej w Chorzelach. Marszałek wręczył również piłę spalinową wytypowanej przez władze
gminy jednostce strażackiej – OSP w Pruskołęce.

Burmistrz Beata Szczepankowska w swojej przemowie skierowała słowa uznania i podziękowania
w stronę marszałka Adama Struzika za jego ogromne zaangażowanie i nieustanne wspieranie działań
oraz inicjatyw mających na celu rozwój naszej gminy. W dowód wdzięczności burmistrz wraz
z delegacją złożyła na ręce marszałka piękne symbole naszej gminy w postaci obrazu i statuetki
przedstawiającej elementy herbu gminy Chorzele. Podziękowania otrzymała również Wiesława
Krawczyk - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ostatnim ale jakże spektakularnym punktem
obchodów XX – lecia Samorządu Województwa
Mazowieckiego był występ Mazowieckiego Teatru
Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie
z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Aktorzy wprowadzili widownię
w niezwykły klimat ukazując fragment barwnej
historii naszego kraju.
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autor: S. Czaplicki — Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

STAROSTA: NIE ZDRADZĘ CHORZEL, TAK SAMO JAK NIGDY NIE ZDRADZIŁEM INTERESÓW GMINY
PRZASNYSZ, MIASTA PRZASNYSZ I POZOSTAŁYCH GMIN POWATU.
Sesja Rady Gminy Przasnysz,16.08.2018r.:
- Nigdy nie zdradziłem interesów Gminy Przasnysz. Kiedy nadarzyła się szansa na utworzenie strefy gospodarczej, czy gazyfikacji,
pozyskania pieniędzy na drogi, chodniki, reelektryfikacji, zawsze wykorzystaliśmy każdą możliwość w 100%. Sprowadziliśmy do gminy
Politechnikę, a to nie było łatwe. Za Uczelnią przyjdą innowacyjne firmy. Zrobiliśmy w gminie Przasnysz więcej niż którykolwiek
powiat w Polsce w jakiejkolwiek gminie. Potrzebujemy pomocy Gminy Przasnysz w zagospodarowaniu strefy, a nie ciągłej krytyki –
powiedział Zenon Szczepankowski na sesji Rady Gminy.
- A dlaczego Pan nie oddał terenów w Sierakowie samorządowi gminnemu? – padło z sali.
- Ależ to Rada Gminy Przasnysz podjęła uchwałę, aby to powiat przejął grunty po lotnisku. Gmina nie chciała, ale i prawnie nie mogła
przejąć tych gruntów, gdyż nie było w gminie pomysłu na zagospodarowanie tego terenu w ramach zadań własnych. Gmina mogła
otrzymać te grunty tylko na zadania własne i faktycznie w ramach tych zadań je zabudować. To jest przecież niewykonalne.
- Jedyny pomysł jaki pojawił się na zagospodarowanie terenów w Sierakowie zawierał konkurencyjny wniosek Miasta Przasnysz. Miasto
zaproponowało zbudowanie na tym terenie instalacji segregacji odpadów komunalnych. Ta propozycja spełniała akurat warunki prawne,
ale starosta nie mógł się zgodzić na taki scenariusz. Powiat, w tej sytuacji, musiał wykupić od skarbu państwa lotnisko w Sierakowie,
chcąc zapobiec perspektywie utworzenia tam wielkiego wysypiska śmieci.
- Czy najbogatszy powiat w Polsce nie może wybudować kawałka chodnika w Cegielni– zapytała radna Małgorzata Grabowska.
- Starosta odparł, że chodniki, podobnie jak oświetlenie, instalacje wod.-kan. itp. nie są zadaniami powiatu, nawet jeśli chodzi o drogi
powiatowe.
Powiat, ponad swoje obowiązki, wykonał wiele chodników i będzie wykonywał je nadal, ale powiat nie zbiera podatków i opłat
komunalnych, dlatego nie może być obwiniany za nie swoje zadania. Powiatom została zabrana kilkanaście lat temu subwencja drogowa.
Miała być przywrócona po uporaniu się z tzw. dziurą Bauca w budżecie państwa. Ale do dzisiaj nie mamy ani złotówki na budowę
i remonty dróg powiatowych. Pozyskujemy pieniądze głównie z Unii Europejskiej i tym się ratujemy. Akurat w okolicy Krępy Starej,
Grabowa czy Leszna nasz powiat zrobił tyle dróg i chodników, że bogate miejscowości podwarszawskie chciałyby choć w połowie mieć
takie inwestycje.
- Czy drogi w Lesznie zostały już zakończone i odebrane?- zapytał wiceprzewodniczący Rady Gminy Przasnysz Dariusz Jankowski.
- Nie.- odpowiedział Starosta. Mamy tam do zainwestowania jeszcze w tym roku prawie 10 mln zł.
- Radny powiatowy Piotr Sekuna, przekazał panu Jankowskiemu zdjęcia dziurawych dróg gminnych i poprosił, by radni gminy zajęli się
swoimi drogami, bo drogi powiatowe są dużo lepsze.
Zarzucił też kłamstwo radnej Grabowskiej z PiS, która w ostry sposób atakowała Zarząd Powiatu Przasnyskiego.
- Radny Dariusz Jankowski ponownie zarzucił, że w Chorzelach buduje się więcej dróg niż w pozostałych gminach.
- Starosta odpowiedział, że powiat w tym roku buduje lub remontuje 30-40 km dróg w każdej gminie. W Przasnyszu w planie jest
jeszcze ul. Gołymińska. Mamy dokumentację, ale czekamy na ułożenie gazociągu.
- Faktycznie w tym roku największą naszą inwestycją jest obwodnica Chorzel. Ale Przasnyszowi chcieliśmy zbudować obwodnicę
jeszcze droższą. Władze Przasnysza jej nie chciały. Dlaczego więc macie pretensję do Chorzel.
- Ja Chorzel nigdy nie zdradzę. Jeśli będę mógł coś dla mieszkańców gminy Chorzele zrobić, to zrobię, choćby Przasnysz krytykował to
na cztery strony świata.
- Przasnysza też nie zdradzę, nawet wtedy, gdy będą się tego domagać wszystkie pozostałe gminy.
- Każdą realną szansę dla mieszkańców Przasnysza zawsze wykorzystałem. W bardzo trudnych warunkach budżetowych dokończyliśmy
sprawnie budowę szpitala, szkoły rolniczej. Zbudowaliśmy sale sportowe, boiska, pomogliśmy miastu zbudować stadion,
wyremontowaliśmy szkoły, dps, budynki administracji publicznej. Budowaliśmy ulice i chodniki, kupujemy co roku sprzęt dla policji
i straży. Utworzyliśmy szkołę medyczną i szkołę muzyczną. Pokażcie mi starostę, który zrobił dla swojej stolicy powiatu więcej. Plany
na przyszłość też mamy duże. Lodowisko, Centrum Aktywizacji Biznesu, sala koncertowa z kinem 3D, zalew i wiele innych.
-Wykorzystałem każdą szansę też dla gminy: Krasne, Czernice Borowe, Jednorożec, czy Krzynowłogi Małej.
- Ale żadna gmina nie może domagać się ode mnie, abym nie robił czegoś na innej gminie, bo nie wykorzystanie szansy to jest zdrada.
Jeśli zwracacie się z prośbą o swoją gminę, to ja tego słucham i robię. Jeśli chcecie, abym zaniechał jakiejś inwestycji w Ch orzelach, to
ja tego nie posłucham, bo jestem wybrany po to, aby służyć z całych swoich sił każdej gminie, Chorzelom też. Pieniądze pozyskuję
z zewnątrz bardzo ciężką pracą, którą zaczynam często o 4 rano. Nie zabieram nikomu pieniędzy.
Na jesieni będą wybory. Być może wybierzecie starostę, który opuści jakąś grupę naszych mieszkańców. Ja tego nie zrobię. Polacy już
nie raz wybrali takich, co zdradzali. A to król uchwalił sam konstytucję, aby potem stanąć przeciwko niej i Polsce, bo Rosja wydała mu
się silniejsza, bardziej perspektywiczna, a caryca piękniejsza; a to marszałek, któremu obecnie buduje się pomniki i nadaje nazwy
parków i ulic. Przed II wojną głosił „nie oddamy nawet guzika od płaszcza”. Ale, po pierwszych wystrzałach, wraz z całą swoją świtą,
opuścił swój naród i swoich żołnierzy i uciekł do wcześniej upatrzonego kraju, zgodnie z kierunkiem złota, które Naród zebrał na zakup
broni. Źle to się zawsze kończyło dla naszego kraju. Mam nadzieję, że ocenicie współpracę pomiędzy Powiatem i Gminą Przasnysz
uczciwie. Robimy razem wiele przedsięwzięć i dobrze nam to wychodzi. Jeśli coś jednak wymaga krytyki, czy dyskusji, to róbmy to
bezpośrednio, a nie zaocznie. Zaprosiliście mnie po raz pierwszy na sesję od wielu lat. Może dzięki temu przekonaliście się, że warto
jest rozmawiać - zakończył starosta.
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Miejsko — Gminne Dożynki w Zdziwóju Starym

