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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele!
Kończy się intensywny pod względem działań w naszej gminie rok 2020. Jak więc to
zwykle bywa, koniec roku to czas podsumowań i refleksji nad tym, co osiągnęliśmy
przez ostatnie 12 miesięcy. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowy numer naszej gminnej gazety, który przypomni nam najważniejsze inwestycje
i inicjatywy 2020 roku. Roku, który był zupełnie inny od poprzednich.
Ogłoszenie światowej pandemii koronawirusa wywróciło do góry nogami wiele dziedzin życia. Mimo to, jako
samorząd sprawnie i zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa realizowaliśmy i realizujemy wszystkie
zadania na rzecz mieszkańców. Prowadzone są rozpoczęte inwestycje i pozyskiwane środki zewnętrzne na
kolejne, potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia. Tylko w tym roku pozyskaliśmy ponad 10 mln zł środków
zewnętrznych. Wybrane materiały ukazują, że nasza Mała Ojczyzna rozwija się w sposób zrównoważony.
Udało się nam zrobić naprawdę wiele. Planujemy zrobić jeszcze więcej,
a to wszystko, aby zapewnić Państwu komfortowe warunki życia na najwyższym
poziomie.
Zachęcam Państwa do przyjemnej lektury!

Z wyrazami najwyższego szacunku

Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSOWY JUŻ PO REMONCIE!
JEST NOWA PODŁOGA, KRZESŁA I STOŁY!
To kolejna z wielu realizowanych przez burmistrz Beatę Szczepankowską oraz Radę Miejską, większych
i mniejszych, ale równie potrzebnych inwestycji na terenie całej Gminy Chorzele.
Świetlica zyskała nową podłogę, podest, 60 krzeseł oraz 6 stołów. Koszt inwestycji to 40 tys. zł. Koszt wyposażenia to
ok 9 tys. zł. Pieniądze decyzją burmistrz Beaty Szczepankowskiej i Rady Miejskiej pochodzą ze środków własnych.

BUDOWA DROGI GMINNEJ W REMBIELINIE
Gminna inwestycja, która poprawiła komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo
i estetykę. Inwestycja kosztowała ok. 835 tys. zł, z czego Gmina pozyskała ponad 580 tys. zł dofinansowania
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres prac obejmował m.in. budowę jezdni asfaltowej, poboczy, budowę i przebudowę zjazdów, budowę rowów
odwadniających oraz gospodarkę istniejącej zieleni.

GMIN WSPIERA UCZNÓW I RODZINY
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przyznała w 2019 roku 702 stypendia szkolne
i 1 zasiłek szkolny uczniom zamieszkałym na terenie Gminy. Całkowita kwota wypłacona przez Urząd Miasta i Gminy na pomoc materialną o charakterze socjalnym
uczniom to 357 tys. 800 zł. Na kwotę składają się środki własne oraz dotacja celowa.
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GMINA USTAWIŁA DLA KOMFORTU MIESZKAŃCÓW NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
W KOLEJNYCH PIĘCIU MIEJSCOWOŚCIACH!
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach zlecił dostawę i montaż 5 nowych wiat przystankowych na terenie
Gminy Chorzele, w miejscach, w których dotychczas ich nie było.

Na prośbę mieszkańców, wiaty stanęły w: Bogdanach Wielkich,
Bogdanach Małych, Liwkach, Łazie oraz Bindudze.
Nowe, zadaszone wiaty z ławeczkami oraz tabliczkami na rozkład
jazdy kosztowały 17,5 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy
serdecznie dziękuje w tym
miejscu
mieszkańcom:
Krzysztofowi
Kacnerowi
z Bogdan Małych, Tomaszowi Osowskiemu z Bogdan Małych oraz
Agnieszce Kalinowskiej ze Świniar, którzy ze względu na brak
możliwości lokalizacji wiat w pasach drogowych w miejscowościach:
Bogdany Małe, Liwki oraz Bogdany Wielkie – użyczyli bezpłatnie
Gminie, fragmenty gruntów prywatnych.

NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW W BUDKACH ODDANY DO UŻYTKU! JUŻ 16. W GMINIE.
W Budkach zakończono budowę i przekazano do użytku mieszkańcom i dzieciakom już 16-ty w Gminie
Chorzele, nowy, piękny i funkcjonalny oraz bezpieczny plac zabaw.
Wartość niosącej radość dzieciom, młodzieży i mieszkańcom inwestycji to około 190 tys. zł. Pieniądze
pochodziły ze środków własnych.
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GMINA WSPIERA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy aktywnie i sprawnie działa
na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców, seniorów, dzieci i młodzieży, służb, instytucji i ludzi nieprzerwanie realizujących w tym trudnym okresie epidemii swoje zadania na rzecz naszej lokalnej Wspólnoty.
W niezbędny sprzęt ochrony osobistej Gmina wyposażyła mieszkańców, jednostki OSP, Przychodnie, sołtysów,
szkoły i placówki oświatowe, ZGKiM, Przedszkole, Żłobek.
W zależności od charakteru realizowanych zadań i potrzeb, mieszkańcom lub instytucjom przekazano: maski
ochronne, kombinezony ochronne, okulary ochronne, rękawiczki, nakładki na buty, środki do dezynfekcji, worki na
odpady medyczne, maski filtrujące 3M, pakiety informacyjne, środki do dezynfekcji.

POMOC DLA MEDYKÓW
Gmina Chorzele podarowała Szpitalowi w Przasnyszu nieodpłatnie, na mocy Umowy darowizny, potrzebne
w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dwa nowoczesne zestawy komputerowe wraz z drukarkami
laserowymi o wartości 6 tys. zł.
Natomiast pracownicy Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach przekazali dla naszych medyków i instytucji
ponad 400 przyłbic wykonanych na drukarkach 3D w OUK w Chorzelach.

W TROSCE O ZDROWIE NASZYCH MIESZKAŃCÓW DEZYNFEKOWALIŚMY OBIEKTY
NA TERENIE MIASTA I GMINY CHORZELE
W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, ZGKiM
w

Chorzelach

przeprowadził

dezynfekcję

wszystkich ławek w parkach, na skwerach oraz
urządzeń na placach zabaw i w miejscach publicznych, jak też przystanków autobusowych na terenie
Miasta i Gminy Chorzele.
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MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY CHORZELE OTRZYMALI BEZPŁATNIE W RAMACH
AKCJI BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ NIEMAL 10 TYS.
ATESTOWANYCH MASECZEK OCHRONNYCH.
W

ramach

dobrej

współpracy

z Urzędem Miasta i Gminy żołnierze
przasnyskiej
rozwozili

jednostki

do

każdej

wojskowej,
miejscowości

w Gminie i rozdawali w 7 punktach na
terenie Miasta, zakupione przez Urząd

Miejski

w

Chorzelach

bezpłatne,

atestowane maseczki ochronne wielorazowego

użytku

dla

gospodarstw

domowych i mieszkańców Miasta.

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK W CHORZELACH PIĘKNIE ODNOWIONE
Z powodu koronawirusa rząd zamknął między innymi przedszkola i żłobki. Ten czas wykorzystaliśmy na lifting
i malowanie pomieszczeń.
Na nasze pociechy mają zupełnie odnowione i pomalowane wnętrza. Nowe kolory zyskały sala gimnastyczna,
korytarz, szatnie do poszczególnych sal oraz pomieszczenia kuchni mlecznej. Koszt realizacji to 15,600 tys zł.
Było pięknie, teraz jest jeszcze piękniej.
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NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW NA MIARĘ XXI WIEKU. STRATEGICZNA
INWESTYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI MIASTA I GMINY CHORZELE WARTA PONAD 21 MLN ZŁ.
Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach jest największą inwestycją realizowaną
przez samorząd w zakresie gospodarki wodnościekowej. To wieloletni, złożony projekt, który ma
na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz
jakości ścieków oczyszczonych na terenie Miasta
i Gminy, co przełoży się na wiele innych aspektów
komfortu życia mieszkańców, rozwój oraz pozytywnie wpłynie na środowisko.
Nowa oczyszczalnia zwiększy potencjał i atrakcyjność
Gminy, bezpieczeństwo zakładów i mieszkańców oraz
poprawi stan środowiska. Wyposażenie aglomeracji
Chorzele w sprawną instalację oczyszczania ścieków, zgodną z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie
oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zwiększy potencjał Miasta i Gminy Chorzele
dla inwestorów, jak i uczyni gminę miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym korzystne warunki
środowiskowe.
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w zasadniczy sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego
w regionie, wpływając na jakość oraz zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych i gleby.
Gmina pozyskała prawie 10 mln zł dofinansowania.
14 października 2016 roku, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez Gminę wniosku, podczas skomplikowanego i przebiegającego dwuetapowo procesu
aplikacji, podpisano umowy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Całkowita wartość
przedsięwzięcia wyniosła 21.483.580,52 zł, kwota
dofinansowania z Funduszu Spójności 9.976.208,50 zł,
natomiast kwota pożyczki z NFOŚiGW, na sfinansowanie wkładu własnego 5.672.746,00 zł.

Oczyszczalnia na miarę XXI wieku.
W ramach inwestycji, na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków powstają następujące nowe obiekty technologiczne: punkt zlewny ścieków, sito ze zbiornikiem
uśredniającym, budynek technologiczny, komora WKF, zbiornik osadu, zadaszony plac składowania osadu,
biofiltr, pochodnia biogazowa, odsiarczalnia biogazu, stacja sprężania gazu. Budowa nowych obiektów
oczyszczalni wchodzi w finałową fazę przedsięwzięcia.
Modernizacją objęte są także istniejące obiekty oczyszczalni tj. m.in. budynek dmuchaw, wielofunkcyjne reaktory
biologiczne, przepompownia ścieków surowych, budynek socjalny, budynek stacji transformacyjnej. Możemy być
więc spokojni o czystość rzeki Orzyc i ekologię na obszarze gminy. Realizacja tej bardzo skomplikowanej
i strategicznej dla Gminy Chorzele i jej mieszkańców inwestycji, zabezpiecza ochronę środowiska i ekologię na
całym jej terenie. Przedsięwzięcie w zasadniczy sposób poprawi stan środowiska naturalnego w regionie oraz
wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych i zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych do wód
powierzchniowych i gleby. Oczyszczalnia już wykazuje efekt ekologiczny, a odprowadzane ścieki spełniają
normy ochrony środowiska. Możemy być więc spokojni o czystość rzeki Orzyc i ekologię na obszarze gminy.
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Nowe technologie, oszczędności oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i firm.
Dzięki nowym technologiom uzyskane będą również oszczędności energii elektrycznej. Niebagatelne znaczenie
inwestycja ma również dla istniejących i przyszłych zakładów pracy. Nowa oczyszczalnia da poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom i przyczyni się do intensyfikacji działalności podmiotów gospodarczych na terenie gminy,
istniejących zakładów pracy, w tym mleczarskim. Dzięki znacząco zwiększonej przepustowości i nowym
technologiom stwarza też możliwości bezpiecznego rozwoju gminy i lokalizacji nowych firm. Ponadto realizacja
przedsięwzięcia zapewni:
• poprawę stanu sanitarnego i estetyki obszaru gminy Chorzele;
• podstawową infrastrukturę techniczną umożliwiającą skanalizowanie planowanych obszarów gminy, a tym
samym ograniczenie ilości ścieków trafiających w sposób niekontrolowany bezpośrednio do wód i gleby;
• zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej rozpatrywanego obszaru z innymi regionami województwa
i kraju;
• wzrost atrakcyjności osiedleńczej gminy oraz pobudzenie rozwoju gospodarczego;• uporządkuje gospodarkę
ściekową na terenie aglomeracji Chorzele;
• zapewni spełnienie regulacji dyrektyw unijnych i przepisów krajowych w zakresie odprowadzania ścieków
i zagospodarowania osadów, w tym zwłaszcza osiągnięcia jakości oczyszczanych ścieków;
• zniweluje niedobory jakościowe i ilościowe systemu ściekowego aglomeracji Chorzele;
• przyczyni się do ochrony cennych przyrodniczo terenów gminy oraz zwiększy jej perspektywy rozwojowe.
Władze Miasta i Gminy Chorzele przykładają ogromną wagę i dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie się rozwijała, przy czym była jednocześnie miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania, oferującym
również korzystne warunki środowiskowe.
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BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA PRZEKAZAŁA OSP SPRZĘT OCHRONNY
OD MARSZAŁKA STRUZIKA I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA.
Przekazaliśmy na ręce prezesów OSP Zaręby Andrzeja
Kostrzewy, OSP Rycice Józefa Matuszewskiego i OSP Chorzele Krzysztofa Kolwicza, warte ponad 13 tys. zł środki
ochronne do przeciwdziałania COVID-19. W skład zestawu
będącego darowizną od marszałka Adama Struzika
i Zarządu Województwa wchodziły: maseczki jednorazowe,
kombinezony jednorazowe, rękawice jednorazowe, ubrania
ochronne (ubrania specjalne lekkie oraz hełmy lekkie
z przyłbicami i goglami), worki na odpady czerwone oraz
płyny dezynfekcyjne.

GMINA CHORZELE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE W RAMACH
PROJEKTU LOKALNY ANIMATOR SPORTU
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach złożył skuteczny
wniosek do Ministerstwa Sportu dotyczący powołania Lokalnego Animatora Sportu i Gmina otrzymała dofinansowanie
na organizację i przeprowadzanie zajęć sportowo –
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 1 lipca do
31 listopada 2020 roku przez nauczyciela wychowania
fizycznego Michała Zawojka.

KOLEJNY SPRZĘT DLA NASZYCH SZKÓŁ O WARTOŚCI OK.

70 TYS. ZŁ

Władze Gminy przekazały wszystkim szkołom
podstawowym z terenu naszej gminy kolejny
sprzęt komputerowy, tj. 10 urządzeń wielofunkcyjnych

i

dwa laptopy.

Gmina Chorzele

pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie
69. 999,95 zł.
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POZYSKALIŚMY 50 TYS. ZŁ OD MARSZAŁKA DLA SOŁECTW Z GMINY CHORZELE
8 lipca, burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z marszałkiem Adamem Struzikiem oraz wicemarszałkiem
Wiesławem Raboszukiem Umowy o wartości 50 tys. zł na wsparcie finansowe inwestycji w 5 sołectwach z terenu
Gminy Chorzele w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020.
Co najmniej drugie tyle, czyli nie mniej niż 50 tys. zł dołożyła Gmina w ramach udziału własnego.

GMINA POZYSKAŁA 2,7 MLN ZŁ
NA BUDOWĘ DROGI GADOMIEC CHRZCZANY – GADOMIEC MIŁOCIĘTA.
Burmistrz

Beata

Szczepankowska

podpisała z wicewojewodą mazowieckim
Sylwestrem Dąbrowskim Umowę, na mocy której ponad 2,7 mln zł z Funduszu
Dróg Samorządowych trafiło do Gminy
Chorzele

na

modernizację

ponad

2 kilometrów drogi gminnej Gadomiec
Chrzczany – Gadomiec Miłocięta.

POZYSKALIŚMY PRAWIE 2 MILIONY
ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ DROGI W OPALEŃCU.
16 lipca burmistrz Beata Szczepankowska
podpisała z marszałkiem Adamem Struzikiem
umowę na prawie 2 miliony złotych z przeznaczeniem na budowę drogi w Opaleńcu. Jest to
droga o długości około 1,5 km łącząca
miejscowość Opaleniec oraz drogę krajową
z Chorzelami, a także ze Strefą Gospodarczą
i przewidzianą do modernizacji stacją PKP.
Jest to niezwykle ważne miejsce strategiczne dla
wszystkich mieszkańców gminy oraz przyszłych
inwestorów.
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GMINA CHORZELE POZYSKAŁA OPRÓCZ
WCZEŚNIEJSZYCH 10 MLN - 2,5 MLN. ZŁ NA
ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Władze Gminy pozyskały kolejne 2,5 mln. zł środków
unijnych z Funduszu Spójności na dodatkowe prace
związane z przebudową i rozbudową Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach. Inwestycja, na którą
w sumie z unijnego Funduszu Spójności władze Gminy
pozyskały około 12,5 mln zł. weszła w finałową fazę.

GMINA WSPIERA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
31 sierpnia, burmistrz Beata Szczepankowska podpisała z Michałem
Wiśnickim - prezesem Towarzystwa Przyjaciół Chorzel oraz Robertem
Dańkowskim - wiceprezesem umowę na mocy, której przekazała kwotę
3 800 zł na dofinansowanie zadania „Od przeszłości do przyszłości.
Fotograficzna wędrówka po najnowszej historii Chorzel”.
Kolejna umowa dotyczyła zadania pn. „Renowacja tablic historycznych
rozmieszczonych po mieście Chorzele”.
Gmina Chorzele dofinansowała powyższy
projekt w kwocie 1 200 zł.
Burmistrz podpisała również umowę z Mateuszem Piórkowskim prezesem stowarzyszenia ”Duczymin – Razem możemy więcej” na mocy,
której przekaże kwotę 5 tys. zł na dofinansowanie zadania "Razem
odbudujemy nagrobek Bohaterów".

GMINA CHORZELE ZMODERNIZOWAŁA TEREN I STAW WIEJSKI W DĄBRÓWCE OSTROWSKIEJ.
Pogłębiono i odmulono staw, wybudowano altanę oraz ogrodzenie i mini parking. Wartość inwestycji to
około 20 tys. zł. Pozyskaliśmy na to zadanie 10 tys. zł od marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. Pozostałe pieniądze Gmina dołożyła ze środków własnych.
Prace wspierali również mieszkańcy, za co bardzo dziękujemy.
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KOLEJNE MIEJSCOWOŚCI GMINY CHORZELE Z NOWYM OŚWIETLENIEM LEDOWYM.
Zakończyliśmy realizację kolejnych inwestycji służących mieszkańcom pn. "Budowa oświetlenia ulicznego
w sołectwie Bugzy Płoskie" oraz "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowizna".
Wartość inwestycji to ponad 41 tys. zł. Pozyskaliśmy na te zadania dofinansowanie w wysokości
20 tys. zł od marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020.
Pozostałe 21 tys. zł. Gmina dołożyła ze środków
własnych.
Zainstalowano w sumie 14 nowych lamp: 4 lampy
oświetlenia ulicznego LED 60W miejscowości
Bugzy Płoskie, 5 lamp oświetlenia ulicznego LED
60W w miejscowości Bugzy Jarki.
W Wierzchowiźnie wybudowano została linia
oświetlenia ulicznego wraz ze stanowiskami
słupowymi - 3 słupy oraz 5 lamp oświetlenia
ulicznego LED 60W.

ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSOWY PO MODERNIZACJI
I Z NOWYM WYPOSAŻENIEM!
Zakończyliśmy w ramach dbałości o zrównoważone inwestycje na terenie całej Gminy, realizację kolejnej:
„Modernizację świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Przysowy.” Jest piękna
nowa sala, kuchnia, stoły, krzesła, wyposażenie.

GMINA WSPOMOGŁA REMONT DACHU KOŚCIOŁA W CHORZELACH
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała
z Księdzem Stanisławem Dziękiewiczem - Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Chorzelach umowę, na mocy której Gmina przekaże dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie robót
polegających na częściowej renowacji poszycia dachowego XIX wiecznego murowanego kościoła parafialnego pw. św. Trójcy w Chorzelach.
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GMINA ROZPOCZYNA BUDOWĘ DROGI W OPALEŃCU!
Władze Gminy podpisały Umowę z wykonawcą kolejnej inwestycji drogowej, o długości ponad 1,5 km, na którą
burmistrz B. Szczepankowska pozyskała prawie 2 mln zł z od marszałka Adama Struzika z programu
„Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
Ułożono już pierwszą warstwę asfaltu i wykonywane są zjazdy do posesji z kostki. Jest to droga łącząca miejscowość
Opaleniec oraz drogę krajową z Chorzelami, a także ze Strefą Gospodarczą i przewidzianą do modernizacji stacją
PKP. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października 2021.

GMINA WSPIERA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI
28 września b.r. władze Gminy podpisały łącznie trzy umowy dotyczące prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach na terenie naszej gminy. Umowy podpisały: Pani Krystyna Piórkowska i Pani Jadwiga Zapadka,
prowadzące świetlicę socjoterapeutyczną działającą przy Szkole Podstawowej w Zarębach oraz Pani Alina Morawska
prowadząca świetlicę przy Szkole Podstawowej numer 2 w Chorzelach.
Celem świetlic socjoterapeutycznych jest wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnienie
pomocy dzieciom oraz współpraca z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
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GMINA CHORZELE ZREALIZOWAŁA PROJEKT PN. „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH
MIESZKAŃCÓW GMINY CHORZELE” ORAZ POZYSKAŁA KOLEJNE LAPTOPY DLA SZKÓŁ!
Burmistrz Beata Szczepankowska przekazała 24 nowoczesne laptopy oraz wręczyła certyfikaty mieszkańcom
Gminy Chorzele, którzy wzięli udział w unijnym programie podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Zgodnie z założeniem w ramach projektu zakupiono 24 laptopy, które doposażą pracownie komputerowe dwóch szkół
- PSP w Pościeniu Wsi oraz PSP w Krzynowłodze Wielkiej. Każda z placówek otrzymała 12 nowoczesnych komputerów, które zapewnią naszym dzieciom edukację na wysokim poziomie.
W ramach programu odbyły się bezpłatne szkolenia dla 264 mieszkańców Gminy Chorzele w następujących modułach
szkoleniowych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach
społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Szkolenia prowadzone
były przez pięciu instruktorów z Gminy Chorzele, ukończyło je w sumie 259 osób.

100 TYS. ZŁ OD MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA DLA PARAFII W DUCZYMINIE
NA REMONT W KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP!
Bardzo dobra wiadomość dotarła do proboszcza Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie księdza
Marka Pszczółkowskiego.
Staraniami księdza proboszcza Marka Pszczółkowskiego
i przy wsparciu burmistrz Beaty Szczepankowskiej,
Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił z dodatkowej puli, dotacji w wysokości 100 tys. zł dla Parafii
pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie, na "Renowację
tynków wewnętrznych i sufitu trzcinowego w nawie
głównej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Duczyminie".
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MIASTO I GMINA CHORZELE MAJĄ WŁASNY PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH!
Pozyskaliśmy na inwestycję budowy PSZOK środki
unijne w wysokości ponad 400 tys. zł. PSZOK już
działa.

JAKIE ODPADY PRZYJMUJE PSZOK?
Do punktu selektywnej zbiórki można przekazywać
odpady, których umieszczanie w tradycyjnych pojemnikach na śmieci jest zabronione i podlega wysokim
karom finansowym.
Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest
nieodpłatny.

Budowa PSZOK na terenie Gminy Chorzele to kolejny dowód na konsekwentne polepszanie standardu
ochrony środowiska oraz zwiększenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa na temat racjonalnego
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od 1 października 2020 roku PSZOK rozpoczął działalność. Znajduje się on przy ul. Młynarskiej i będzie czynny
5 dni w tygodniu od wtorku do soboty w godzinach od 11:00 do 19:00. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem
Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorzelach oraz Klauzulą Informacyjną
dostępną na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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GMINA POZYSKAŁA PONAD 89 TYS. ZŁ
DLA ŻŁOBKA I KLUBU DZIECIĘCEGO W CHORZELACH!
Miasto i Gmina Chorzele skutecznie aplikowało o środki z rządowego programu Maluch +.
Gmina otrzymała w sumie ponad 89 tys. zł na funkcjonowanie miejsc
dla dzieci do lat 3 w Żłobku Miejskim i Klubie Dziecięcym
w Chorzelach.
Dzięki temu opłaty dla rodziców są na dostępnym poziomie, a dzieciaki
korzystać będą z nowoczesnych i komfortowych warunków opieki.
Umowę z wicewojewodą mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim,
w imieniu przebywającej na kwarantannie burmistrz Beaty Szczepankowskiej podpisała 7 października wiceburmistrz Katarzyna Brzezicka.

ZMIENIAMY NASZĄ GMINĘ! NOWE OGRODZENIE TERENU I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W POŚCIENIU WSI JUŻ JEST!
Wartość inwestycji to 20 tys. zł. Pozyskaliśmy na to zadanie dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł od marszałka Adama Struzika z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020. Pozostałe 10 tys. zł. Gmina
dołożyła ze środków własnych.

BUDUJEMY NOWĄ DROGĘ GADOMIEC CHRZCZANY – GADOMIEC MIŁOCIĘTA.
Rozpoczęliśmy właśnie budowę nowej, pięknej drogi Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta o długości
ponad 2 kilometrów.
Będzie to bardzo dobrej jakości droga z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra na całym odcinku. Zakończenie
prac planowane jest we wrześniu 2021 roku. Ta droga to pierwszy etap, zaplanowanego przez Gminę do przebudowy
układu komunikacyjnego o długości ponad 5 kilometrów, w skład którego wejdą ponadto odcinki dróg gminnych
relacji: Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy oraz Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy. Na budowę tej
kolejnej, wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała ponad 2 miliony
700 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych.
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WŁADZE GMINY ZAPEWNIĄ MIESZKAŃCOM CHORZEL BEZPŁATNY,
BEZPRZEWODOWY INTERNET Z WI-FI.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży – jako jedna
z kilkunastu włodarzy Gmin w Polsce pozyskała
15 tys. euro na budowę bezpłatnych, ogólnodostępnych internetowych hotspotów wifi. Obecnie,
w Chorzelach powstanie 8 punktów zewnętrznych
- dostępu do bezpłatnego, bezprzewodowego

Internetu na terenie Miasta oraz 2 punkty
wewnętrzne w Urzędzie Miasta i Gminy.
Punkty zewnętrznego dostępu do Internetu:
Przedszkole Samorządowe w Chorzelach, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, Plac Tadeusza Kościuszki w Chorzelach, Stadion Miejski w Chorzelach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, Targowisko Miejskie w Chorzelach, Plac zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach, Gminny Ośrodek Kultury w Chorzelach oraz 2 punkty wewnętrzne w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele.

NA TERENACH WIEJSKICH GMINY CHORZELE TEŻ BĘDZIE SZEROKOPASMOWY
ŚWIATŁOWODOWY DOSTĘP DO INTERNETU!
Dostęp do szybkiego Internetu z szerokopasmowej sieci światłowodwej będą mieli nie tylko mieszkańcy
Miasta Chorzele, ale też na terenach wiejskich. Na terenie Gminy Chorzele spółki Fibee i Fibee IV realizują
projekt polegający na budowie szerokopasmowej sieci światłowodowej. W pierwszej kolejności zostaną wykonane przyłącza do szkół na terenie gminy Chorzele w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
A w perspektywie najbliższych 3 lat spółka ma
zamiar objąć swoim zasięgiem zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną na terenach podmiejskich
i wiejskich, tam gdzie obecnie nie ma możliwości
świadczenia szerokopasmowych usług dostępu do
Internetu.
Spółka przy realizacji projektu korzysta między
innymi z istniejącej na terenie gminy Chorzele
infrastruktury sieci szerokopasmowego Internetu
zrealizowanej w ramach zadania „Internet dla
Mazowsza” (IDM), do miejscowości, gdzie nie
dociera sieć szerokopasmowa firma zamierza
położyć własną infrastrukturę podziemną bądź
skorzystać ze słupów energetycznych w ramach
współpracy z PGE.
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PEŁNY I BEZPROBLEMOWY DOSTĘP DO WODY W GMINIE CHORZELE
ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ BURMISTRZ BEATY SZCZEPANKOWSKIEJ BĘDZIE ZAPEWNIONY.
W ramach przedstawionej pod koniec ubiegłego roku koncepcji, skonsultowanej z ekspertami
z Pracowni Projektowania Inżynierii Środowiska z Olsztyna - wykonaliśmy już rozbudowę sieci
wodociągowej w Krukowie, a obecnie rozstrzygnęliśmy przetarg na rozbudowę Stacji Uzdatniania
Wody – Zaręby.

16 listopada, odbyło się otwarcie ofert na zadanie ”Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Zaręby- Etap I”. Wpłynęły cztery oferty. Wyłoniono wykonawcę. Na sfinansowanie inwestycji Gmina
zabezpieczyła około 500 tys. zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska, zgodnie z obietnicą realizuje zapowiedziane
intensywne działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom całej Gminy pełnego i bezproblemowego
zaopatrzenia w wodę niezależnie od pory roku. Zostanie rozwiązany także problem z jej ciśnieniem. Obecne
prace mają zabezpieczyć w dostateczne dostarczenie wody m.in. mieszkańców miejscowości: Krukowo,
Rzodkiewnica, Nowa Wieś Zarębska, Wierzchowizna, Rawki, Zaręby, Łaz i Poścień Wieś, Binduga.

ODDALIŚMY DO PAŃSTWA UŻYTKU ZMODERNIZOWANE
NOWOCZESNE TARGOWISKO W CHORZELACH.
Po II etapie rozbudowy jest to najnowocześniejszy obiekt tego typu w regionie.
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