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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

Służymy naszym mieszkańcom.
Realizujemy największe inwestycje na rzecz mieszkańców w regionie!

Plac zabaw w Budkach

Budowa Oczyszczalni Ścieków
w Chorzelach

Budowa ul. Brzozowej w Chorzelach

Budowa drogi dojazdowej do SP w Zarębach

Budowa chodnika w Pruskołęce

Remont drogi w Krukowie

Budowa Pumptracka

Budowa remizo-świetlicy w m. Zdziwój Stary

Największe inwestycje w Gminie Chorzele
w latach 2018 - 2019

Nasza burmistrz Beata Szczepankowska wygrała Plebiscyt na
Osobowość Roku 2019 Polska Times!
Dziękujemy za każdy głos.
Szanowni Państwo. Drodzy Mieszkańcy Miasta
i Gminy Chorzele, Powiatu Przasnyskiego
i Regionu.
Serdecznie Państwu dziękuję za każdy głos. Wiele satysfakcji
dała mi już sama nominacja do tego zaszczytnego tytułu
i to, że dostrzegane jest moje zaangażowanie oraz
skuteczność w działaniach na rzecz mieszkańców naszej
Małej Ojczyzny.
Zwycięstwo, dzięki Państwa głosom w Plebiscycie, jest dla
mnie ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej,
wytężonej pracy dla dobra wspólnego.
Serdecznie Państwu dziękuję!
Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Dziękujemy za każdy głos, który jest wyrazem
poparcia i wdzięczności dla burmistrz Beaty
Szczepankowskiej za dotychczasową, wieloletnią,
rzetelną oraz skuteczną pracę na rzecz mieszkańców
Miasta i Gminy Chorzele.

NASZA GMINA CHORZELE
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EKOLOGICZNY PROGRAM GMINY CHORZELE

Drodzy mieszkańcy !
Ruszamy z ekologicznym programem
„W Gminie Chorzele sercom bliska
ochrona środowiska – jesteśmy Eko”.
Prezentujemy oficjalne logo programu
dla naszej Gminy!
Z inicjatywy burmistrz Beaty
Szczepankowskiej, w trosce o nasze
środowisko i zdrowie - Urząd Miasta
i Gminy Chorzele intensywnie rusza
z nowym ekologicznym programem.
Szczegóły na str. 34.

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE CHORZELE
W

LATACH

2018 — 2019

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHORZELACH


To największa inwestycja realizowana przez samorząd w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Obecnie zakończono budowę nowych obiektów oczyszczalni ścieków, trwa remont starej oczyszczalni
oraz likwidacja (rozbiórka) niektórych istniejących, starych obiektów. W ramach inwestycji realizowane są następujące 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.



Całkowita wartość przedsięwzięcia to 21.483.580,52 zł, a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności
wynosi 9.976.208,50 zł. Gmina na sfinansowanie wkładu własnego w ramach zawartej umowy zaciągnęła
pożyczkę z NFOSiGW na kwotę 5.672.746 zł.

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)


Jest to pierwsza taka inwestycja w powiecie przasnyskim.
Gmina pozyskała na realizację tego przedsięwzięcia środki
unijne w wysokości ponad 400 tys. zł. PSZOK powstanie
w Chorzelach, w sąsiedztwie modernizowanej oczyszczalni
ścieków, za ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych. Termin
realizacji inwestycji to 31 lipiec 2020 roku.



PSZOK będzie składał się z następujących obiektów: kontenerowy
budynek administracyjno-socjalny, wiata magazynowa, plac
manewrowy, waga samochodowa o nośności do 15 ton, ogrodzenie
terenu wraz z bramą wjazdową, zieleń izolacyjna, sieć wodociągowa
oraz kanalizacyjna i deszczowa wraz z pompownią, separator zintegrowany z osadnikiem i zbiornikiem bezodpływowym, linia kablowa
NN zalicznikową zasilania obiektów. Budowana jest też droga dojazdowa do PSZOK-u.

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W CHORZELACH
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W Chorzelach powstaje najnowocześniejsze
targowisko w regionie! Obecnie władze Gminy
realizują kolejny etap jego rozbudowy
i modernizacji. Jego wartość to prawie 3 mln
złotych. Gmina Chorzele pozyskała również na
II etap inwestycji dofinansowanie w wysokości
1 mln zł. z Urzędu Marszałkowskiego.

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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W ramach inwestycji wykonane zostaną: budowa kolejnej wiaty targowej i budynku szaletu miejskiego,
stworzenie dodatkowych miejsc postojowych oraz placów na pojemniki na odpady, rozbudowa nawierzchni
dróg dojazdowych i dojść, rozbudowa instalacji oświetleniowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej.



Wykorzystując odnawialne źródła energii, planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej, która zapewni
co najmniej 30% zapotrzebowania na energię elektryczną, np. do oświetlenia stanowisk handlowych
i terenu oraz do ogrzewania szaletu miejskiego.



Targowisko będzie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez zapewnienie im
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

SENSORY INTELIGENTNEGO SYSTEMU MONITORUJĄCEGO STAN JAKOŚCI POWIETRZA


Zakupiono sensory inteligentnego systemu monitorującego stan
jakości powietrza pozwalającego w czasie rzeczywistym na: lokalizację
źródeł zanieczyszczeń, zwiększenie świadomości mieszkańców,
predykcję prognozy jakości powietrza i zbieranie danych, które mogą
być wykorzystywane do przygotowywania szczegółowych raportów
i analiz, co w zdecydowany sposób ułatwia walkę ze smogiem
i przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na ten temat.



Sensory zainstalowano w Chorzelach – ul. Witosa, Brzozowa, Szkolna,
Ogrodowa, oraz w miejscowościach Przysowy, Budki, Łaz, Poścień Wieś,
Zaręby, Krukowo, Rembielin, Krzynowłoga Wielka, Duczymin. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie
40.036,50 zł.
Informacje o stanie powietrza, ukazują się na
platformie internetowej z możliwością podglądu
w aplikacjach mobilnych oraz tablicy informacyjnej
w Chorzelach, która została zamontowana na budynku
Centrum Usług Wspólnych. Dzięki aplikacji Airly
mieszkańcy mogą zatem na bieżąco monitorować stan
jakości powietrza w swoich telefonach, czy
komputerach.


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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USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY CHORZELE


Na realizację tego zadania Gmina Chorzele od 2005 roku pozyskuje
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Procentowy udział środków
WFOŚ i GW wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych.



Na powyższe zadanie uzyskano
wymienionych latach w kwotach:

dofinansowania

w

niżej

2018 r. – 21 398,37 zł

2019 r. – 30 384,31 zł

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH


W 2019 r. Gmina Chorzele wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
•

Wnioskowana kwota pomocy: 71.970,00 zł brutto

•

Całkowita kwota zadania : 106.271,00 zł brutto

•

Ilość osób, która złożyła deklaracje na odbiór folii i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej: 227.

Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, a obecnie Gmina Chorzele czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

SPÓŁKI WODNE


Od momentu powstania spółek wodnych w ramach pomocy de minimis przekazano ponad 1 mln 100 tys.
zł. Do chwili obecnej łącznie odmulono i wykoszono ponad 580 km rowów szczegółowych.



Pod koniec sierpnia 2019 r. burmistrz podpisała kolejną umowę na dotacje z budżetu Gminy Chorzele
z prezesami dwóch Spółek Wodnych: Zaręby i Krzynowłoga Wielka. Dotacja w wysokości po 100 tys. zł.
dla każdej ze Spółek przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców
i rolników tj.: konserwację rowów, odmulenie rowów szczegółowych oraz ich wykaszanie.
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BUDOWA DRÓG
W ramach zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa wykonano między innymi:


W ramach inwestycji zrealizowano
budowę drogi - ul. Brzozowej
w m. Chorzele wraz z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 614 w zakresie włączenia projektowanej ul. Brzozowej do
ul. Zarębskiej. W ramach inwestycji
wykonano
rozbudowę
istniejącego
wodociągu wraz z przebudową istniejących przyłączy, a także rozbudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ponadto wybudowano
kanalizację deszczową. Zadanie obejmowało także budowę oświetlenia ulicznego.
Wykonano budowę drogi dojazdowej do
SP w Zarębach wraz z budową na terenie
szkoły drogi wewnętrznej, placu manewrowego do zawracania, drogi manewrowej, zatoki
postojowej oraz chodnika. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 323.838,58 zł;




Budowa drogi gminnej dojazdowej do szkoły w miejscowości Zaręby. Koszt inwestycji to
230 982,32 zł.



Trwa budowa drogi dojazdowej do PSZOK-u.



Wykonano rozbudowę drogi gminnej Lipowiec Brzeski Kołaki w systemie zaprojektuj
i wybuduj. Całkowita wartość zadania:
956.920,90 zł.

Na część zadania pozyskano środki zewnętrzne.


Wykonano również rozbudowę drogi gminnej w m. Rembielin wraz

z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz
gospodarką zieleni.
Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 703.216,97 zł.



Wykonano przebudowę drogi gminnej w m. Poścień Wieś - etap II. Na
przebudowę drogi pozyskano dotację ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000,00 zł.
Wykonano dwuwarstwową nawierzchnię z mieszanek mineralnobitumicznych grysowo-żwirowych, przebudowano zjazdy o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, wykonano pobocza z kruszywa naturalnego oraz odtworzono rowy przydrożne.

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 564.551,90 zł;
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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Burmistrz podpisała umowę na wykonanie pasa drogowego odcinków dróg gminnych w miejscowości
Dąbrówka Ostrowska. Zakres prac obejmował: wykonanie
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy umocnionych kruszywem łamanym, wykonanie
nawierzchni istniejących zjazdów z betonu asfaltowego
do działek oraz wykonanie oznakowania.
Całkowity koszt realizacji wyniósł 400 tys. zł.



Trwa budowa II etapu drogi w Rembielinie. Zakres inwestycji
obejmuje między innymi: budowę jezdni asfaltowej, poboczy,
budowę i przebudowę zjazdów, budowę rowów odwadniających, gospodarkę istniejącą zielenią, innych typowych elementów wyposażenia drogi, a także wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót rozbiórkowych. Termin
zakończenia remontu drogi to połowa kwietnia 2020 roku.

Wartość inwestycji to ponad 815 tys. zł.


Staraniem burmistrz i pierwszego starosty Zenona Szczepan-

kowskiego marszałek Adam Struzik zlecił MZDW doraźne
poprawienie drogi przez Krukowo, dopóki nie dojdzie do skutku
zaplanowana

modernizacja

całego

odcinka

drogi

Chorzele-

Myszyniec, na które środki pozyskały poprzednie władze powiatu.

DROGI ŻWIROWE


W 2018r. i 2019r. wykonywane były bieżące prace remontowe dróg gminnych polegające na
uzupełnianiu ubytków w drogach gminnych pospółką żwirową oraz wyrównywanie i profilowanie nawierzchni dróg.



Na transport żwiru do naprawy dróg
gminnych oraz transport gruzu tylko
przez te dwa lata poniesiono wydatki
w kwocie 825 261,12 zł, natomiast na
wyrównywanie

i

profilowanie

dróg

gminnych poniesiono wydatki w kwocie
203 711,80 zł.
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PROJEKTY DROGOWE
Przygotowana dokumentacja projektowa na rozbudowę, budowę i przebudowę dróg gminnych na



terenie Gminy Chorzele:

•

Przebudowa drogi - ulica Ruda w miejscowości Chorzele, odwodnienie drogi, branża drogowa;

•

Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Rudej
w miejscowości Chorzele, branża sanitarna, sieć wodociągowa i kanalizacja;

•

Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka gmina Chorzele; (wniosek na realizację zadania
na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, złożony do Marszalka Województwa
Mazowieckiego o udzielenie dotacji w ramach programu wsparcia pn.: „Instrument wsparcia
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”);

•

Przebudowa drogi gminnej w Opaleńcu;

•

Budowa drogi gminnej do PSG Podstrefy Chorzele I wraz ze ścieżką rowerową;

•

Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta wraz z rozbudową odcinka
drogi gminnej Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy i rozbudową odcinka drogi gminnej
Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy - etap I; (wniosek na realizację zadania na podstawie
przygotowanej dokumentacji projektowej, złożony w naborze wniosków o dofinansowanie zadań

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych);
•

Przebudowa drogi w msc. Opiłki Płoskie;

•

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi w msc. Duczymin.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

9

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE CHORZELE
W

LATACH

2018 — 2019

•

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ulicy Nowej w Chorzelach,

•

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ulicy Spokojnej w Chorzelach,

•

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę ulicy Cmentarnej w Chorzelach,

•

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę odcinka u1.Księżycowej,

•

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę odcinka u1. Rzemieślniczej,

•

Branża sanitarna dla ww. dróg (u1. Cmentarnej, Nowej, Spokojnej),
Wykaz projektów na przebudowę, budowę i rozbudowę dróg na terenie gminy Chorzele, które są



w trakcie realizacji na podstawie zawartych umów:
•

Wykonanie projektu na modernizację drogi gminnej w miejscowości Binduga,

•

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi w msc. Stara Wieś,

•

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi w msc. Jedlinka,

•

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi na osiedlu przy
ul. Grunwaldzkiej.

BUDOWA CHODNIKÓW
W ramach zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa wykonano:


budowę chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Chorzelach wraz
z odwodnieniem oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompownią ścieków. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie
546.404,31 zł.
Budowa chodnika w Krzynowłodze Wielkiej ze zjazdami oraz odwodnieniem.
Inwestycja została zrealizowana dzięki zawartemu porozumieniu z marszałkiem
Adamem Struzikiem. Na jego mocy Gmina Chorzele przygotowała projekt o wartości
ponad 52 tys. zł. Inwestycję zrealizował Marszałek Województwa Mazowieckiego. Koszt
budowy chodnika to 700 tys. zł.
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Obecnie trwa budowa chodników w całej miejscowości Łaz. Wartość inwestycji to ok.1 mln 250 tys. zł.



budowę chodnika w m. Nowa Wieś. Koszt inwestycji wyniósł 123.582,11 zł;



budowa chodników w miejscowości Pruskołęka. Inwestycja o powierzchni niemal 3 tys. m2.. Koszt:
526 285, 02 zł.

Chodnik w Nowej Wsi

Chodnik w Łazie

Chodnik w Pruskołęce

KANALIZACJA, WODOCIĄGI ZAKUP SPRZĘTU DLA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ I WIELE INNYCH


Jedną z podstawowych inwestycji w tym zakresie jest:
•

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach
Chorzele, Bagienice, Budki i Opaleniec.
Koszt wykonanych robót w latach 2017-2019 to 2 257 192,86 zł brutto .

•

•

Budowa odwodnienia ulicy Komosińskiego w m. Chorzele. W ramach zadania wybudowano
kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjno—rozsączającym. Na ten cel poniesiono
wydatki w kwocie 169.558,32 zł.
Zakupiono skrapiarkę do emulsji bitumicznej za kwotę 21.648,00 zł. Skrapiarkę ZGKiM
w Chorzelach zamontował na specjalnie przystosowanej przyczepie ciągnikowej, powstał w ten
sposób zestaw remontera drogowego, który dodatkowo wyposażono w palniki gazowe, niezbędne
narzędzia oraz zbiorniki magazynujące emulsję asfaltową.
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zakupiono rozsiewacz typ „RCW 3” z przeznaczeniem do posypywania w okresie zimowym ulic miasta
mieszaniną soli z piaskiem.
z końcem roku zakupiono samochód Fiat Doblo ze skrzynią
do transportu narzędzi i materiałów.
•

•

zakupiono sprzęt do sprzątania ulic.

wybudowano automatyczny system nawadniania na placu
zabaw przy ul. Kościelnej w Chorzelach wraz z wymianą gruntu
i urządzeniem nowych trawników.
•

•

•

Sfinansowano wykonanie przyłącza elektrycznego i wodociągowego do nowopowstałego skwerku przy
pomniku Królowej Bony.

rozbudowano wodociągi w Opaleńcu, Przątalinie, Chorzelach: ul. Zygmunta I Starego i Królowej
Jadwigi, ul. Władysława Łokietka, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Mieszka I, ul. Grunwaldzka.

•

Sfinansowano zakup materiałów oraz wykonano budowę kolektora wody deszczowej z parkingu na
stadionie w Chorzelach. Ponadto zamontowano nowe słupki zabezpieczające chodniki przy ul. Witosa.

•

Dokonano rozbiórki budynków w Duczyminie i Budkach, a materiał rozbiórkowy przeznaczono do
kruszenia, w celu budowy dróg gminnych;

•

dokonano zakupu i wymiany licznych przepustów w drogach gminnych;

•

dokonano zakupu i wymiany hydrantów na terenie miasta i gminy;
•

wykonano nowe barierki oraz

remont istniejących barierek na
mostach na terenie gminy,
•

wykonano nawierzchnię z masy

bitumicznej i uzupełniono wiatrownice na moście w Nowej Wsi
Zarębskiej,

12
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wodociągowej

2018 — 2019
w

miejscowości

Przątalina

na

długości

ok. 150 m, koszt 7870 zł netto,
•

Budowa wodociągu w Krukowie na odcinku 1300 m,

•

Wybudowano przyłącze wodociągowe do miejscowości Dąbrówka Ostrowska o długości 1.145 m
wraz ze studnią wodomierzową, w celu wyrównania ciśnień sieci wodociągowych w miejscowości
Duczymin i Dąbrówka Ostrowska.

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 177.830,79 zł.
•

Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 37 kW na Stacji Uzdatniania Wody w Chorzelach –
koszt 117 886,18 zł netto,

•

Budowa wiaty na placu ZGKiM przy ul. Brzozowej do przechowywania osprzętu i dekoracji
świątecznych.

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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SPORT
Nadrzędnym celem samorządu są działania polegające na
upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
osób

dorosłych,

zwiększeniu

aktywności

fizycznej

i świadomości społecznej o potrzebie aktywności ruchowej
w każdym wieku.


Rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej
• Renowacji został poddany stadion miejski w Chorzelach. W ramach prac wykonano nowe podbudowy, wymieniono siedziska na trybunach oraz ułożono nowe nawierzchnie z kostki betonowej parkingu
i ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem, a całość została wydzielona nowymi obrzeżami.
• Powstał również pumptrack, czyli innowacyjny plac rowerowy przeznaczony do zbiorowej rekreacji.
Na powyższe zadanie pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 150.000,00 zł, a pozostałe 314.999
zł to środki gminy.
• Wykonano projekt na nową nawierzchnię bieżni wraz z przygotowaniem miejsca do zajęć
lekkoatletycznych z zadaszeniem widowni.
• Wykonano kompletną dokumentację projektowo kosztorysową oraz przygotowano dokumenty
niezbędne do uzyskania decyzji na modernizację trybun na stadionie miejskim w Chorzelach wraz
z zadaszeniem i oświetleniem, poniesiono wydatki w tym zakresie w kwocie 30.750,00 zł
•



W planach jest również zestaw treningowy street-workout oraz tężnia solankowa wraz z ławeczkami.
Obecnie został złożony wniosek na pozyskanie środków zewnętrznych, gdyż koszty będą sięgały
ok. 3 mln. zł.

Gmina Chorzele finansuje również w formie dotacji celowej realizację przedsięwzięć z zakresu sportu
przez Klub Sportowy KS Orzyc.
•
•
•
•

14

W 2018 r. przyznano dotację w wysokości 58 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Tworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Chorzele w 2018 r”.
W 2019 r. przyznano 70.000,00 zł Na zadanie pn. „Piłka nożna najlepszym sposobem na aktywne
spędzanie czasu”.
W tym roku również przyznano dotację w kwocie 70.000,00 zł na zadnie „Piłka nożna najlepszym
sposobem na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”.
W latach 2018—2019 dofinansowano także działalność Orlika kwotą 22 tys. zł.
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OŚWIATA


Co roku Gmina Chorzele bierze udział w programie „Aktywna tablica”. Gmina uzyskała dofinansowanie na doposażenie dwóch szkół, w ramach otrzymanego wsparcia finansowego zakupiono:
•

dla PSP Nr 2 w Chorzelach: projektor
multimedialny BenQ MX808ST, Monitor
interaktywny
myBoard
55”,
zestaw
interaktywny: tablica interaktywna myBoard Silver 84C z projektorem ultrakrótkoogniskowym
BenQ MX842UST,

•

dla PSP w Krzynowłodze Wielkiej: dwa zestawy: tablica interaktywna myBoard Silver 84C
z projektorem ultrakrótkoogniskowym BenQ MX842UST i dwa zestawy nagłaśniające myBoard
Silver Sound AMP-32.

dla PSP Nr 1 w Chorzelach zakupiono dwa zestawy składające się z Tablicy interaktywnej
myBoard Silver 84C i projektora ultrakrótkoogniskowego BenQ MX842UST.
Całkowity koszt zakupu ww. pomocy to 52 500,00 zł., wkład własny gminy wyniósł 10 500,00 zł,
natomiast kwota otrzymana w ramach programu „Aktywna tablica” to 42 000,00 zł.
•



W 2019r. w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” gmina uzyskała
dofinansowanie na doposażenie szkół podstawowych w Krukowie, Zarębach i Duczyminie. W ramach
realizacji programu zakupiono:
•

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie dwa zestawy składające się z tablicy MyBoard
Silver 84'C i projektora ultrakrótkoogniskowego BenQ MX842UST,

•

dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka
w Duczyminie dwa zestawy składające się z tablicy MyBoard Silver

84'C, projektora ultrakrótkoogniskowego BenQ MX842UST oraz zestawu
nagłaśniającego myBoard Silver Sound AMP-32,
•

dla Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Bolesława Chrobrego w Zarębach monitor interaktywny myBoard Grey 75
Android i monitor interaktywny myBoard Grey 65 Android.
Wszystkie szkoły gminne posiadają już tablice interaktywne,

gdyż zakupiono je również w latach poprzednich.



Koszt zakupu ww. pomocy dydaktycznych to 52.500,00zł, z czego 42.000,00zł to dofinansowanie
otrzymane w ramach programu „Aktywna tablica”, natomiast 10.500,00zł to wkład własny gminy
Chorzele.
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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W czerwcu 2019r. Gmina Chorzele wystąpiła do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) w Publicznej Szkole Podstawowej
w Krukowie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Gminie Chorzele została przyznana kwota ze środków rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 61 415,00 zł . Pracownia jest już gotowa.


Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej wniosków Burmistrza o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.000,00(środki własne
wyniosły 1.932 zł) na wyposażenie dwóch sal do nauki w meble.



Remont sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach
w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, tj.
uczniów klas I i IV – 68.500,01 zł brutto (z rezerwy subwencji oświatowej- 60 000,00 zł, 8.500,01 ze środków własnych).



Wykonano niezbędne prace remontowe w Publicznym
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach –
13 300,00zł brutto.



Wykonano również remont pokrycia dachu budynku
Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach – 34.456,00 zł brutto.


Remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, remont klatki

schodowej, remont korytarza I piętra budynku Zespołu Szkół
w Krzynowłodze Wielkiej – 222.637,89 zł.
Zlecono wykonanie projektu i pełnej dokumentacji projektowokosztorysowej remontu dobudowanej w 1975r. części budynku


Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej
obejmującej: sanitariaty, pokój nauczycielski, bibliotekę, salę
komputerową, kuchnię, dwie sale lekcyjne, część korytarza na parterze
i pierwszym piętrze oraz klatkę schodową. Koszt wykonania
dokumentacji – 15.000,00 zł.


Remont sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Chorzelach – toaleta męska na piętrze, usunięcie zacieków ścian i sufitów – 5 883,72zł
brutto.



Zakup 16 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach—25.071,33 zł.

16
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zlecono wykonanie projektu wyposażenia kondygnacji podziemnej budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach w instalację wodociągową
przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 z wężem półsztywnym pokrywającą
swoim zasięgiem całą chronioną powierzchnię i uzgodnienie go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych. Koszt wykonania dokumentacji – 3.000,00zł.



zlecono wykonanie projektu wyposażenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
umieszczony na

zewnątrz

budynku

i

uzgodnienie

go

z

rzeczoznawcą

ds.

zabezpieczeń

przeciwpożarowych. Koszt wykonania dokumentacji – 1.250,00 zł.


Wyposażono budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Chorzelach w przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz wykonano remont wewnętrznej
wodociągowej instalacji przeciwpożarowej w budynku na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koszt wykonania prac – 17.631,78zł.



Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Zarębach polegający na wymianie posadzki
oraz wykonaniu robót malarskich – 69.396,86 zł
brutto.



zlecono
budynku

wykonanie
Publicznej

projektu

wyposażenia

Szkoły

Podstawowej

im. Bolesława Chrobrego w Zarębach w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 z wężem
półsztywnym pokrywającą swoim zasięgiem całą chronioną powierzchnię i uzgodnienie go
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koszt wykonania dokumentacji – 3.000,00zł.


Wykonano remont wewnętrznej wodociągowej instalacji przeciwpożarowej budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zarębach na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koszt wykonania prac – 14.701,35 zł.



zlecono

wykonanie

projektu

wyposażenia

budynku

Publicznej

Szkoły

Podstawowej

im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu
umieszczony na zewnątrz budynku i uzgodnienie go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koszt wykonania dokumentacji – 1.250,00zł.
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Wyposażono budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka
w Duczyminie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koszt wykonania prac – 5.944,13 zł.



W Publicznej Szkole Podstawowej im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie
zamontowano stalowe drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej
EI30. Koszt wykonania i montażu drzwi – 2.029,50 zł.



Wykonano niezbędne remonty w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie: uszczelnienie

obróbki dekarskiej wokół kominów w nowej części szkoły, remont schodów wejściowych od strony
parkingu – 2 960,00 brutto.


W 2018roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie wykonano remont: pokoju
nauczycielskiego, korytarza na I piętrze, remont sali komputerowej: zdjęto panele plastikowe ze ścian
i dokonano odnowienia tej klasy, zakupiono 16 komputerów i monitory wraz z akcesoriami do Sali
komputerowej, wykonano sieć komputerową dla 15 stanowisk dla uczniów oraz 1 stanowiska dla
nauczyciela w nowej lokalizacji (tj. na parterze), dostarczono 15 biurek pojedynczych pod komputery,
z czego 3 nowe, zlecono wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego i istniejących
rozwiązań konstrukcyjnych więźby dachowej w budynku

szkoły, zlecono wykonanie projektu

uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wyposażono szkołę w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz budynku, zamontowano belki drewniane
wzmacniające istniejącą więźbę dachową zgodnie z zaleceniami opinii technicznej dotyczącej stanu
technicznego, zlecono i wykonano naprawę ogrodzenia.
Wartość wszystkich wykonanych prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie wyniosła 68.401,34 zł.



Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi otrzymała dofinansowanie w kwocie 59.063,00 zł
na wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

18

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE CHORZELE
W



LATACH

2018 — 2019

wykonano remont korytarza i klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi
polegający na demontażu palnych elementów wykończenia wnętrz (boazerii drewnianej) oraz wykonaniu niezbędnych napraw, malowania ścian i zamontowaniu listew przypodłogowych. Całkowity koszt
materiałów wykorzystanych do prac remontowych 3 541,12 zł. Prace wykonano przez ZGKiM.



Przekazanie książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Rządowego Programu „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Chorzele. Zgodnie z założeniami programu kwota dofinansowania zakupu książek była uzależniona od

ilości uczniów w danej szkole. W ramach realizacji w/w programu do bibliotek w siedmiu szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele zakupiono w sumie 472 tytuły książek w łącznej
liczbie 4430 egzemplarzy. Wartość zadania to 63 100 zł.



Ponadto Gmina Chorzele corocznie przyznaje różnego rodzaju nagrody i stypendia, m.in.:

•

stypendium Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów,

•

nagrody burmistrza przyznawane nauczycielom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wyróżniają się na
tle współpracowników,

•

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytów,

•

Pomoc materialna dla uczniów ( stypendia szkolne, zasiłek szkolny, itp.).
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Opieka stomatologiczna
•

18 listopada 2019 roku Gmina Chorzele zawarła umowę z firmą
Corten Medic, której przedmiotem jest objęcie opieką medyczną
z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych, dla których Gmina Chorzele jest organem prowadzącym.

•

W ramach pełnienia umowy opieka stomatologiczna jest realizowana przez Dentobus, który
odwiedzi każdą szkołę i przedszkole na terenie Gminy Chorzele w celu świadczenia usług
w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego.

PLACE ZABAW
W ostatnich latach na terenie gminy powstało 16 nowych, pięknych placów zabaw oraz 3 nowoczesne
siłownie zewnętrzne.


place zabaw: Chorzele, Stara Wieś, Duczymin,
Nowa Wieś k. Duczymina, Rycice, Poścień
Wieś,

Raszujka,

Zaręby,

Krukowo,

Łaz,

Krzynowłoga Wielka, Budki


Siłownie zewnętrzne: Chorzele, Krukowo,
Raszujka. Na siłownie w Krukowie i Raszujce
pozyskano środki zewnętrzne.



Zostały zainstalowane również nowe kamery monitoringu w Łazie, Krukowie i Raszujce. 9 nowych kamer
monitoruje plac zabaw i punkt przedszkolny w Łazie, teren świetlicy wiejskiej z placem zabaw
w Krukowie oraz plac zabaw w Raszujce. Koszt instalacji to 27 500,00 zł.
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE


Ogólna kwota pochodząca z budżetu Gminy przeznaczona na potrzeby
wszystkich jednostek OSP w latach 2018 –2019 to prawie 2,5 mln zł.

Na potrzeby trzech straży wpisanych do Krajowego Rejestru Ratowniczo—Gaśniczego
przeznaczono:
OSP Chorzele - 169.891,35 zł

•
•

OSP Rycice - 142.184,78 zł

•

OSP Zaręby -105.885,26 zł

Dla pozostałych 10 jednostek funkcjonujących na terenie gminy przekazano następujące kwoty:
•

OSP Pruskołęka- 50.183,12 zł

•

OSP Zdziwój Stary- 1.176.855,88 zł
(w tym budowa remizo-strażnicy)

•

OSP Budki- 86.308,37 zł

•

OSP Łaz -93.803,63 zł

•

OSP Duczymin-70.370,72 zł

•

OSP Nowa Wieś-51.403,91 zł

•

OSP Krukowo- 64.841,74 zł

•

OSP Rzodkiewnica- 25.579,42 zł

•

OSP Rembielin- 406.730,85 zł
(w tym remont remizo-świetlicy)

•

OSP Raszujka- 50.560,82 zł

Razem: 2 076 638,46 zł.


Umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, która dot. pomocy finansowej udzielonej
w formie dotacji
celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego
przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Duczyminie. Marszałek przekazał pomoc w kwocie
23.739,00 zł, z przeznaczeniem na remont drzwi garażowych strażnicy.
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W ramach podpisanych w 2018 roku umów otrzymano następujące dofinansowanie:

Umowa z kwotą dofiansowania 77.960,52 zł z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjalnej - Fundusz Sprawiedliwości, której przedmiotem było nabycie przez jednostki OSP
niżej wymienionego sprzętu do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa:


OSP Chorzele- defibrylator IPAS SP1 oraz zestaw pokrowców na ostre krawędzie;



OSP Rycice – defibrylator IPAD SP1, zestaw pokrowców na ostre krawędzie, osłona poduszki
powietrznej kierowcy i pasażera;



OSP Zaręby –defibrylator IPAD SP1, zestaw pokrowców na ostre krawędzie, osłona poduszki
powietrznej kierowcy i pasażera, piła ratownicza do szyb klejonych;



OSP Budki, Duczymin – torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu kramera, agregat prądotwórczy
BENZA BX3000EKO;



OSP Nowa Wieś, Rembielin – przenośny zestaw oświetleniowy, pilarka do drewna MS261;



OSP Łaz, Raszujka, Krukowo, Pruskołęka, Zdziwój Stary, Rzodkiewnica– przenośny zestaw
oświetleniowy PELI9430 oraz agregat prądotwórczy BENZA BX3000EKO.
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SYSTEMY ALARMOWE


W ramach umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn: ’’Budowa systemu
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren
alarmowych wraz z wyposażeniem’’ podpisanej pomiędzy Powiatem Przasnyskim,
Miastem Przasnysz, Gminą Czernice Borowe, Gminą Jednorożec, Gminą Krasne,
Gminą Krzynowłoga Mała, Gminą Przasnysz, Gmina Chorzele przekazała dotację w kwocie
95.133,70 zł i otrzymała 17 syren o mocy 600W wraz z wyposażeniem oraz urządzenie do
sterowania punktami alarmowymi.



Usytuowanie syren przedstawia się następująco: Remiza OSP Chorzele, Remiza OSP Nowa Wieś,
Zespól Szkół w Duczyminie, Świetlica Wiejska w Bagienicach, Remiza OSP Rembielin, Zespół Szkół
w Krzynowłodze Wielkiej, Remiza OSP Rycice, Remiza OSP Raszujka, Remiza OSP Łaz, Remiza OSP
Pruskołęka, Remiza OSP Rzodkiewnica, Remiza OSP Budki, Zespół Szkół w Zarębach, Szkoła
Podstawowa w Krukowie, Szkoła Podstawowa Poscień-Wieś, Szkoła Podstawowa w Chorzelach, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

ŚWIETLICE WIEJSKIE


Na terenie Gminy Chorzele funkcjonuje 11 remizo-świetlic w miejscowościach: Budki, Raszujka,
Łaz, Zaręby, Rzodkiewnica, Duczymin, Nowa Wieś, Zdziwój Stary, Rycice, Rembielin, Pruskołęka,
oraz 10 świetlic w Bagienicach, Nowej Wsi Zarębskiej, Krukowie, Pościeniu Wsi, Budkach, Niskie
Wielkie, Mącice, Opaleniec, Rawki, Przysowy.

W miarę posiadanych środków świetlice są sukcesywnie co roku wyposażane w sprzęty oraz
remontowane.
W ramach większych inwestycji i remontów w 2018 i 2019 r. można wymienić:


oddano

do

użytku

świetlicę

wiejską

w miejscowości Zdziwój Stary. W budynku obok
sali

głównej,

pomieszczenia

kuchennego

i sanitariatów znajduje się garaż z przeznaczeniem
na

samochód

strażacki

oraz

pomieszczenia

towarzyszące na sprzęt strażacki. Koszt inwestycji
wyniósł 1.053.747,80 zł.


ogrodzenie

budynku

w

Nowej

Wsi

k/Duczymina, modernizacja pomieszczeń w Duczyminie i Przysowych, modernizacja dachu na
budynku w Pruskołęce i Budkach, wybudowanie garażu przy budynku w Budkach. Ogółem wydatki
wyniosły ponad 303 tys. zł.


wyremontowano dach i wymalowano pomieszczenia świetlicy w Opaleńcu.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

23

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE CHORZELE
W



LATACH

2018 — 2019

Ponadto w budynku świetlicy w Krukowie wymalowano pomieszczenia socjalne i salę główną. Gmina
poniosła koszty zakupu materiałów 23.876 zł. Zakupiono także meble do kuchni.



Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krukowie (w ramach prac wykonano nowy dach i podwieszany sufit
z oświetleniem. Koszt to 180 tys. zł.



wyremontowano budynek remizo-świetlicy w Rembielinie, otrzymano na ten cel dofinansowanie
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W kwocie 98 001,00 zł, pozostała część 155.030,17 zł
pochodziła ze środków własnych gminy, ponadto na wyżej wymienionym budynku wymieniono dach
i zamontowano instalację odgromową (66.399,26 zł). Koszt robót budowlanych wynosił 319.430,43 zł.
zakupiono również meble oraz sprzęt kuchenny.

Świetlica w Rembielinie

Świetlica w Rembielinie



w budynku remizo—świetlicy w Budkach zmodernizowano przyłącze elektryczne do budynku, zamontowaną nowo szafkę na bezpieczniki. Jedno z pomieszczeń zaadoptowano na łazienki, w których wykonano instalacje elektryczną, położono płytki na podłodze i glazurę na ścianach. Ponadto odmalowano
jedno z pomieszczeń w świetlicy, w budynku wymieniono także dwa okna i zakupiono 3 szt. karniszy
okiennych. Materiały zakupił urząd, natomiast niezbędne
prace wykonali strażacy OSP Budki.



Wykonano remont kuchni w świetlicy w Łazie (wymiana
instalacji elektrycznej, gładzie, malowanie ścian). Ponadto
część

budynku

zaadaptowano

na

łazienkę

(koszt:
Świetlica w msc. Przysowy

ok. 20 000,00 zł)


Remont świetlicy wiejskiej w msc. Przysowy (w ramach zadania wykonano nową podłogę, krzesła
i stoły. Koszt inwestycji to 40 tys. zł. Koszt wyposażenia to ok. 9 tys. zł.


Remont budynku świetlicy w Rycicach (na sali głównej

wymieniono

drewnianą

posadzkę

na

posadzkę

płytkową).

Koszt remontu wyniósł 39.680,30 zł.

Świetlica w Rycicach
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Remont świetlicy wiejskiej w Pruskołęce. Wartość
inwestycji wraz z wyposażeniem to ok 28 tys. zł. Na jej
realizację Gmina pozyskała dofinansowanie 10 tys. zł.
z

budżetu

marszałka

„Mazowieckiego

województwa

Instrumentu

w

ramach:

Aktywizacji

Sołectw

Mazowsze 2019”. Kwotę 18 tys. zł zabezpieczyła
w budżecie Gmina.


Świetlica w msc. Pruskołęka

Remont budynku w Pościeniu Wsi, który został przystosowany
do użytkowania jako świetlica wiejska. Wartość inwestycji to
prawie 100 tys. zł .



Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Została podpisana
umowa na "Remont pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi". Wartość inwestycji to 20 tys. zł.
Realizacja zadania została współfinansowana kwotą 10 tys. zł
z budżetu marszałka województwa w ramach: „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Kwotę
10 tys. zł zabezpieczyła w budżecie Gmina.

Ponadto także w ramach programu „Mazowiecki Instrument

Świetlica w Nowej Wsi

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018’’ podpisano dwie umowy na kwotę 10.000 zł każda na realizację
zadań:


Wymiana okien i remont podłogi w budynku

świetlicy wiejskiej w miejscowości Duczymin oraz zakup
stroi kurpiowskich dla sołectwa Krukowo’’.
Całkowita wartość zadania 22.301,35 zł.
Świetlica w Duczyminie



Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Łaz i Budki.

Całkowita wartość

zadania 20.590,95 zł.

Świetlica w Łazie

Świetlica w Łazie

Świetlica w Budkach
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OŚWIETLENIE



W 2018 i 2019 dokonano modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez zainstalowanie nowych lamp
w technologii LED o mocy 30W.
W ramach zadań inwestycyjnych w 2018 r. wykonano poniższe prace:
• zamontowano oświetlenie na terenie miasta Chorzele: ul. Grunwaldzka, Akacjowa,
ul. Ignatowskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Sobieskiego, ul. Mickiewicza.
• lampy z oświetleniem ledowym zainstalowano również na terenie gminy Chorzele
w miejscowościach: Poścień Wieś (kolonia), Zaręby, Nowa Wieś, Czaplice-Furmany, Krukowo,
Krzynowłoga Wielka (kolonia), Annowo, Ścięciel, Mącice, Bugzy Płoskie, Grąd Rycicki. Wydatki

w tym zakresie stanowiły kwotę ponad 498 tys. zł.
Ogółem na modernizację oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w kwocie 545.982,54 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 r. wykonano poniższe prace:
•

24 lampy z oświetleniem ledowym pojawiły się w Bagienicach
Wielkich, Opaleńcu, Zdziwóju Nowym, Zarębach i Dzierzędze
Nadbory. Wartość inwestycji to 73 tys. zł. Kwotę 30 tys. zł Gmina
pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2019”. Gmina dla realizacji przedsięwzięcia zapewniła
wkład własny w wysokości 43 tys. zł.

•

19 nowych lamp ulicznych za 71 tys. 217 zł. postawiono również
w miejscowościach: Czaplice Wielkie, Krzynowłoga Wielka,
Czarzaste Małe, Liwki oraz Nowa Wieś Zarębska. Środki na
inwestycję pochodziły z budżetu Gminy.

WIATY PRZYSTANKOWE


Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach zlecił dostawę i montaż siedmiu nowych wiat przystankowych
na terenie Gminy Chorzele w następujących miejscowościach: Bogdanach Wielkich, Bogdanach
Małych, Liwkach, Łazie, Opaleńcu oraz 2 w Bindudze. Nowe, zadaszone wiaty z ławeczkami oraz
tabliczkami na rozkład jazdy kosztowały 24 700 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu Gminy. Obecnie
nowe wiaty przystankowe znajdują się prawie we wszystkich miejscowościach.
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BUDOWA BEZPŁATNYCH INTERNETOWYCH HOTSPOTÓW WIFI


Na terenie Gminy Chorzele powstanie około 20 punktów dostępu do
bezpłatnego, mobilnego internetu. Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie
mieszkańcom, ale i gościom dostęp do wysokiej jakości internetu w całej UE
przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place,
urzędy, biblioteki i ośrodki zdrowia.



Gmina na ten cel pozyskała 15 tys. euro.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW


Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chorzele”.



W dniu 01.07.2019r. została podpisana umowa z Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw
o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych, przedmiotem której jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu
pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Chorzele”.

Całkowita kwota dofinansowania to 147 840,00 zł.


W związku z realizacją projektu grantowego mieszkańcy gminy Chorzele, którzy ukończyli 25 lat, mogli
składać formularze zgłoszeniowe do udziału w bezpłatnych szkoleniach o tematyce:
•

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.



Do udziału w projekcie zgłosiło się 264 uczestników – głównie mieszkańców Gminy Chorzele. Każdy
uczestnik może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym. Liczebność każdej grupy
szkoleniowej nie może przekraczać 12 osób, a każde szkolenie trwa 32 godziny zegarowe.



W związku z organizacją szkoleń dla 22 grup z firmą B&N Centrum Rachunkowości i Szkoleń Sp. z o.o.
z Bydgoszczy została podpisana umowa na przeprowadzenie w sumie 704 godzin szkoleniowych.



Ww. szkolenia są realizowane w szkołach na terenie gminy Chorzele głównie popołudniu i w weekendy,
aby umożliwić udział w nich również osobom pracującym.



W ramach grantu Gmina Chorzele otrzymała 24 komputery. Sprzęt ten zostanie przekazany dwóm
szkołom: PSP w Krzynowłodze Wielkiej oraz PSP w Pościeniu Wsi.
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GMINA CHORZELE WSPIERA POLICJĘ


Gmina Chorzele co roku przekazuje do Komisariatu Policji w Chorzelach odblaski i kamizelki
odblaskowe celem przekazywania dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w celu zapobiegania problemu
niedostatecznej widoczności na drodze.



W
latach
poprzednich
Gmina
dofinansowała również zakup pojazdów
służbowych oznakowanych dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu oraz zakup pojazdów służbowych typu
SUV dla Komisariatu Policji w Chorzelach. Zakupiono nowoczesny alkomat
„AlcoBlow” oraz alkogogle. Ponadto
w celu usprawnienia pracy policji oraz
zwiększenia bezpieczeństwa rozbudowano
monitoring wizyjny o kolejne ulice.



Przekazano środki na dodatkowe patrole
i monitoring.

DBAMY O ZABYTKI


Gmina Chorzele corocznie udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.



W roku 2018 dotacje otrzymali:
•

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Chorzelach w wysokości 20 000,00 zł z przezna-

czeniem na wykonanie remontu elewacji wieży kościelnej Kościoła pw. Św. Trójcy w Chorzelach


Ponadto w 2018 roku pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego otrzymał
Kościół pw. Św. Wawrzyńca w Zarębach- 50 000,00 zł na remont ścian wewnątrz kościoła oraz Dwór
Krzynowłoga Wielka- 80 000,00 zł.
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W roku 2019 dotacje otrzymali:
•

Dwór Krzynowłoga w wysokości 20 000,00 zł na odtworzenie posadzek piętra budynku
i odbudowanej części wysokiej wraz z wieżą.



Ponadto Gmina Chorzele przeznaczyła 4 797,00 zł na opracowanie aktualizacji Programu opieki nad
zabytkami w Gminie Chorzele 2019 – 2022 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.

MODERNIZACJA LINII NR 35 NA ODCINKU OSTROŁĘKA-CHORZELE


Kolejną ważną dla gminy inwestycją jest uruchomienie linii kolejowej. W tej sprawie zostały już
z gminą uzgodnione przejazdy kolejowe oraz inwestycje z tym związane. Między innymi budowa
nowych dróg i nowego dworca kolejowego.



Na koniec 2021 roku ma zostać uruchomiona linia kolejowa do Ostrołęki, co potwierdziły w piśmie
Polskie Linie Kolejowe. Władze Gminy podejmują intensywne działania, aby linia kolejowa wraz
z infrastrukturą została zrealizowana.

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


Gmina corocznie udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym z terenu Gminy
Chorzele poprzez ogłaszane otwarte konkursy ofert w ramach Programu współpracy Gminy
Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego.


W roku 2018 dotacje otrzymali:
•

Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” w wysokości 761,00 zł na
zadanie pn. „Rajd rowerowy dla Niepodległej”,
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Fundacja Dwór Krzynowłoga w kwocie 2 000,00 zł na zadanie pn. „Dwór Krzynowłoga –
bo wolność krzyżami się mierzy…”,

•

Fundacja Dwór Krzynowłoga w wysokości 2 500,00 zł na zadanie „Przystanek Dwór
Krzynowłoga – historia i dzień dzisiejszy”,

•

Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeństwo w kwocie 4 239,00 zł na zadanie „ Album 20 lat
Stowarzyszenia Nasze Bezpieczeństwo”,

•

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel w wysokości 500,00 zł na zadanie „ W setną rocznicę
wolności, cykl akcji patriotycznych upamiętniających sto lat niepodległości lokalnej Ojczyzny”.



W roku 2019 dotacje otrzymali:
•

Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” w wysokości 1 211,00 zł
na zadanie Aktywność fizyczna na rowerze,

•

Chorzelska Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka” w kwocie 5 000,00 zł na
zadanie „Druga szansa”,

•

Towarzystwo Przyjaciół Chorzel w wysokości 2 800,00 zł na zadanie „Oddajemy dług pamięci żołnierzom Brygady Syberyjskiej w Chorzelach”

GMINA CHORZELE OPRACOWAŁA NASTĘPUJĄCE PLANY I PROGRAMY:


Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele na lata 2014-2020.



Programu Rewitalizacji Gminy Chorzele na lata 2016-2023.



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorzele przyjęte
Uchwałą Nr 315/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013 r.



Trwają prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu skoncentrowanego
Centrum Miasta Chorzele.



Trwają prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Przasnyska Strefa
Gospodarcza-Podstrefa Chorzele I”.



Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Gminy Chorzele dotyczącego budowy
linii wysokiego napięcia 110 kv na odcinku Chorzele Wielbark .



Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej
części obrębu Dąbrówka Ostrowska.



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rapaty Sulimy i części
obrębu geodezyjnego Bogdany Wielkie.
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W GMINIE CHORZELE
W

LATACH

2018 — 2019



Program ochrony środowiska dla Gminy Chorzele.



Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP).



Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele



Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chorzele.



Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chorzele



Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Chorzele.



Program współpracy z organizacjami pozarządowymi



Program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Chorzele



Program wspierania rodziny w gminie Chorzele na lata 2017-2019



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chorzele na lata 2017-2021



Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Chorzele na lata 2017-2020



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii



Program wspierania uzdolnionej młodzieży.

WYDANE DECYZJE
W 2018 roku w ramach złożonych pism, podań i wniosków Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach wydał
11 370 decyzji administracyjnych, w tym 7 decyzji o warunkach zabudowy na budowę farm
fotowoltaicznych. Do urzędu wpłynęło do załatwienia 17 945 pism.
W 2019 roku w ramach złożonych pism, podań
i wniosków Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
wydał 10 659 decyzji administracyjnych, w tym

21 decyzji o warunkach zabudowy na budowę
farm fotowoltaicznych.
Do urzędu wpłynęło do załatwienia 17 442 pism.
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WIEŚCI

GMINNE

DROGA W OPALEŃCU Z DOFINANSOWANIEM PRAWIE 2 MLN ZŁ
OD MARSZAŁKA ADAMA STRUZIKA!
Władze gminy dokładają wszelkich starań, aby gmina dynamicznie się rozwijała. Burmistrz
Beata Szczepankowska nieustannie zabiega o pozyskiwanie środków unijnych i krajowych, jako
wsparcie w realizowaniu kolejnych, ważnych inwestycji. Tym razem również się udało!
Gmina Chorzele otrzymała dofinansowanie w wysokości około 2 mln złotych
od Marszałka Województwa Mazowieckiego—Adama Struzika, na budowę drogi
w Opaleńcu.
Jest to niezwykle ważne miejsce
strategiczne dla wszystkich mieszkańców
gminy oraz przyszłych inwestorów. Droga
w Opaleńcu łączy bowiem miasto Chorzele, strefę gospodarczą oraz stację PKP.
Władze gminy wraz z Radą Miejską zabezpieczyły również wkład własny dla tej inwestycji.
Rozpoczęcie prac, planowane jest jeszcze w tym roku.

SOŁTYS, RADA SOŁECKA ORAZ MIESZKAŃCY BUDEK PODZIĘKOWALI BURMISTRZ
BEACIE SZCZEPANKOWSKIEJ ZA BUDOWĘ PIĘKNEGO PLACU ZABAW W BUDKACH.
14 lutego, sołtys sołectwa Budki Wojciech Grabowski wraz
z Radą Sołecką: Teresą Fuks i Józefem Siędą, w imieniu
własnym i wszystkich mieszkańców oraz dzieciaków –
podziękowali
burmistrz
Beacie
Szczepankowskiej
za budowę nowego, pięknego placu zabaw w Budkach.
Sołtys wraz z radą i byłą radną Barbarą Filipowicz oraz
mieszkańcami zabiegali o plac zabaw i w imieniu społeczności
Budek, wyrazili burmistrz swoją wdzięczność za jego realizację.
Nowoczesny i bezpieczny oraz funkcjonalny plac zabaw w Budkach jest już 16. oddanym do użytku przez
władze Gminy.
To kolejna inwestycja burmistrz Beaty Szczepankowskiej, mająca na celu integrację lokalnej społeczności
i tworzenie miejsc do bezpiecznej zabawy oraz aktywności ruchowej dla dzieci.
Burmistrz Beata Szczepankowska realizuje politykę zrównoważonego rozwoju całej Gminy i w ramach
środków własnych oraz pozyskanych sukcesywnie zmieniają przestrzeń służącą mieszkańcom.
Wartość niosącej radość dzieciom, młodzieży i mieszkańcom inwestycji to około 190 tys. zł. Pieniądze
pochodziły ze środków własnych.
Na ogrodzonym placu znajdują się nowoczesne, atestowane urządzenia do zabawy, rekreacji i wypoczynku. Jest tzw. statek, huśtawki, sprężynowce dla najmłodszych, karuzela, mini boisko piłkarskie
z bramkami, ławeczki, stojak na rowery i kosze na śmieci. Wjazd na plac utwardzono kostką. Może on
w razie potrzeby stanowić parking oraz miejsce organizacji imprez plenerowych. Na placu został wykonany również zasiew trawy. Wcześniej teren został wyrównany, przygotowany, odwodniony i ogrodzony.
Wykonawcą inwestycji była firma P.P.H.U „Tosia” Karol Zyśk z Małkini Górnej.
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INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ DLA ROLNIKÓW NA NAWADNIANIE GOSPODARSTWA
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.
21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.
O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,
może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.
Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany
przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku.
Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie
jest
uzależnione
od
wielkości
ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba
wykazywać wzrostu wartości dodanej
brutto (GVA).
Wsparciem z ARiMR mogą zostać
objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające;
powiększające
obszar
nawadniania;
jednocześnie
powiększające
obszar
nawadniania
oraz
ulepszające
już
istniejące instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić
do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania –
wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji
wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość
wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto
faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane
urządzenie do pomiaru zużycia wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym
refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego
rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być
realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno
nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do
30 czerwca 2023 r.
Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć „na własne ryzyko" od dnia
złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do
poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających
i systemów do sterowania nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.
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GMINA

CHORZELE

-

JESTEŚMY EKO!

„W Gminie Chorzele sercom bliska ochrona środowiska – jesteśmy Eko”
Tworzymy obecnie bardzo różnorodny i ciekawy program, aby zintensyfikować nasze
wspólne działania promujące na terenie naszej Gminy ekologię, ochronę środowiska
naszej małej Ojczyzny i dbałość o planetę.
Nasz program skierowany będzie do wszystkich, ale przede wszystkim do mieszkańców Miasta i Gminy
Chorzele oraz przedsiębiorców, rolników, dzieci
i młodzieży. Będziemy
współpracować
również
z innymi samorządami
i instytucjami.
Musimy działać wszyscy!
Musimy działać razem!

W dniu 26 lutego odbyło się spotkanie w sprawie nowego ekologicznego programu zainicjowanego przez
burmistrz Beatę Szczepankowską.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy oraz pracownicy szkół z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych oraz pracownicy urzędu. Celem spotkania było skoordynowanie współpracy i omówienie
wspólnego planu działań na najbliższe
miesiące. Dyrektorzy szkół przedstawili
ciekawe proekologiczne akcje, które
realizują
w
swoich
placówkach.
Zaoferowali również chęć współpracy
z Urzędem w celu zintensyfikowania
swoich działań na rzecz edukacji dzieci
w zakresie ekologii i ochrony
środowiska. O szczegółach będziemy
informować już wkrótce.

Dlatego już dziś zachęcamy wszystkich do włączenia się w nasz przyjazny i bardzo ciekawy program
dotyczący m. in.: podjęcia konkretnych kroków w celu ograniczenia zużycia plastiku oraz produkcji śmieci,
ich właściwej segregacji, czy sposobów na dość prosty sposób zmiany nawyków dla dobra naszego Miasta
i Gminy oraz planety.
O wszystkich elementach programu, akcjach informacyjnych i promocyjnych, spotkaniach, konkursach, czy
terminach rozdawania przez Urząd ekologicznych toreb i siatek oraz gadżetów, będziemy informować na
bieżąco.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

autor: Referat Promocji

Pamiętamy. Cześć i chwała bohaterom!
28 lutego burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z reprezentacją uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzelach i nauczycielką Magdaleną Grzywą, złożyli kwiaty pod
pomnikiem bohaterskiego żołnierza podziemia niepodległościowego Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. „Jeż” – z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W symbolicznej uroczystości
uczestniczyli również rzecznik prasowy Sławomir Czaplicki oraz Katarzyna Purzycka z referatu
promocji Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.
Wyjazd był również okazją do ciekawej podróży historycznej po Górach Dębowych oraz Gminie Chorzele.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od burmistrz dyplomy oraz upominki za krzewienie patriotycznych postaw
i kultywowanie pamięci o walczących za wolną i niepodległą Polskę.
Ppor. Wiktor Zacheusz Nowowiejski, ps. „Jeż”, „Żuk” urodził się 28 grudnia 1915 r. we wsi Zembrzus na
terenie gminy Janowo, w wielodzietnej rodzinie drobnoszlacheckiej, kultywującej tradycje patriotyczne. Rodzice Wiktora Nowowiejskiego, Marianna i Władysław, posiadali gospodarstwo rolne o powierzchni 50 ha.
Zacheusz Nowowiejski po ukończeniu szkoły gminnej w Janowie, rozpoczął naukę w Seminarium
Nauczycielskim w Mławie, a następnie podjął służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Zambrowie.
Przez pewien czas po ukończeniu podchorążówki pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej i brał
udział w wojnie obronnej w 1939 r.

Współtworzył siatkę tajnego nauczania wraz z innymi nauczycielami. W okresie okupacji niemieckiej był
żołnierzem AK, gdzie od 1943 r. dowodził drużyną oddziału partyzanckiego, działającego na terenie powiatu
mławskiego, pod komendą ppor. Stefana Rudzińskiego „Wiktora”. Ich oddział odznaczył się wieloma
brawurowymi akcjami przeciwko Niemcom na terenie Prus. Jedna z takich akcji odbyła się we wrześniu
1944 r. Nowowiejski, jako dowódca patrolu brał udział m.in. w likwidacji posterunku żandarmerii
w Sarnowie. Żołnierze „Jeża” ubrani byli wtedy w mundury wermachtu. W przeprowadzanych akcjach
Nowowiejski odznaczał się pomysłowością, która bazowała na nieprzeciętnej inteligencji.
O działalności żołnierzy z oddziału Rudzińskiego wiedziały władze niemieckie, które w różny sposób
próbowały go zlikwidować. W roku 1945 oddział „Wiktora” otrzymał rozkaz rozwiązania, a wkraczająca na
teren powiatu przasnyskiego armia radziecka rozpoczęła polowanie na żołnierzy AK.
Nowowiejski nie poddał się, dołączył wówczas do Ruchu Oporu AK, gdzie pełnił funkcję komendanta
Obwodu Przasnysz. Dowodził operacją uwolnienia z mławskiego aresztu PUBP kilkudziesięciu więźniów
politycznych.
Ukrywał się, unikając aresztowania i jednocześnie, wraz z innymi partyzantami prowadząc akcje przeciwko
sowietom. W tym czasie UB przeprowadzało bezwzględne obławy i prześladowania w rodzinnej wsi oraz
domu Nowowiejskiego. 6 grudnia 1946 r. jedna z takich obław doprowadziła do śmierci Zacheusza
Nowowiejskiego, który raniony, próbował uciekać, jednak nie mogąc się wycofać, ostatnią kulę przeznaczył
dla siebie.
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CHORZELSKIE

BODZIAKI

Witamy Was z radością i dumą w naszej Chorzelskiej Rodzinie!
21 lutego burmistrz Beata Szczepankowska, w Przedszkolu Samorządowym uroczyście
powitała kolejnych nowo narodzonych, małych mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele.
Były śliczne bodziaki, gadżety, listy gratulacyjne dla rodziców, pyszny tort i wiele miłych
chwil. Dziękujemy wszystkim za udział.

Spotkanie upłynęło w radosnej i ciepłej atmosferze, podczas której nie zabrakło czasu na miłe
rozmowy. Również młodsi goście nie narzekali na nudę, bawiąc się i spędzając miło czas na sali
zabaw.
Na zakończenie dla zebranych przygotowany był przepyszny tort.
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WAŻNE

WIADOMOŚCI

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego miasta Chorzele
na okres od 1 stycznia roku 2020 do 30 czerwca 2020 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Zagrożenie, miejsce zagrożone, czas jego występowa-

nia oraz opis:
Zaśmiecanie terenu parkingu przez osoby młode
przyjeżdżające autami na tzw. spotkania towarzyskie.
Chorzele – teren parkingu znajdujący się w sąsiedztwie Zalewu Wodnego.
Czas występowania zagrożenia, to głównie okres roku szkolnego, w godzinach od 10:00
do 24:00.

Przyczyny problemu: wykorzystywanie przez młodzież sytuacji, iż przedmiotowy teren
pozostaje bez opieki i dozoru, a także nie jest objęty monitoringiem miejskim.
Młodzież, przebywające w wymienionym miejscu, mają lekceważący stosunek do
przestrzegania norm prawnych, a także wykazują się ignorancją wobec problemów
związanych z aktami wandalizmu oraz zanieczyszczaniem terenu.
Wśród negatywnych skutków, jakie przynosi to zagrożenie, można wymienić m.in.
zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie mienia, a także zakłócanie ładu
i porządku publicznego.

Źródło informacji: własne spostrzeżenia, informacje przekazywane przez członków
Koła Wędkarskiego w Chorzelach.
Oczekiwania

społeczne: ograniczenie zachowań aspołecznych w tym rejonie

i wyeliminowanie, bądź też zmarginalizowanie wykroczeń takich jak: zaśmiecanie,
spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego.
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TURNIEJ

WIEDZY POŻARNICZEJ

XLIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ – MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. FINAŁ GMINNY – CHORZELE 2020 R.
W dniu 27 lutego 2020 r. odbył się XLIII finał gminny „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej –
młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 26 uczestników.
W jury znaleźli się: st. kpt. Michał Wiśniewski - Przewodniczący, st. asp. Tomasz Kossak - Sekretarz, Sylwia
Drężek - członek, Mieczysław Jachimowski - członek, Janusz Nidzgorski – członek.
Turniej, jak co roku, składał się z dwóch etapów – w etapie pierwszym dzieci i młodzież sprawdzały swoją
wiedzę pisząc test, natomiast w drugim odpowiadając na wylosowane pytania przed komisją. Po dokonaniu
oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału 11 uczestników.
I grupa wiekowa
(uczniowie klas I-VI szkół podstawowych):
1. Maciej Enerlich – Chorzele
2. Maciej Sokołowski – Chorzele
3. Alicja Majewska - Zaręby
4. Amelia Dygnos - Duczymin
5. Adrian Piórkowski – Duczymin

II grupa wiekowa
(uczniowie klas VII -VIII szkół podstawowych):
1. Kamil Kraśniewski – Krzynowłoga Wielka
2. Sandra Pełka – Zaręby
3. Wiktoria Stryjewska – Duczymin

III grupa wiekowa
(uczniowie szkół ponadpodstawowych):
1. Aleksandra Nachtygal - Chorzele
2. Tomasz Folga – Chorzele
3. Sebastian Panuś - Chorzele
W rozgrywce finałowej wyłoniono 9 uczestników, którym udało się zdobyć najwięcej punktów. Poniżej
przedstawiamy laureatów turnieju, którzy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym:

I grupa wiekowa
(uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)
1. Maciej Sokołowski – Chorzele
2. Maciej Enerlich – Chorzele
3. Alicja Majewska – Zaręby

II grupa wiekowa
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych)
1. Wiktoria Stryjewska – Duczymin
2. Kamil Kraśniewski – Krzynowłoga Wielka
3. Sandra Pełka – Zaręby

III grupa wiekowa
(uczniowie szkół ponadpodstawowych)
1. Aleksandra Nachtygal – Chorzele
2. Sebastian Panuś – Chorzele
3. Tomasz Folga - Chorzele
Nagrody wręczyła wraz z członkami jury burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.
Burmistrz pogratulowała wiedzy i zaangażowania uczniów i nauczycieli oraz życzyła powodzenia w dalszych
etapach.
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TURNIEJ

autor: MGBP w Chorzelach

GIER PLANSZOWYCH

FINAŁ TURNIEJU GIER PLANSZOWYCH
O

PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE

18 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chorzelach odbył się Finał
Turnieju Gier Planszowych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
W rozgrywkach wzięli udział zwycięzcy eliminacji, które zostały zorganizowane w pierwszym tygodniu ferii
zimowych w poszczególnych Filiach Biblioteki. Dzieci, które brały udział w finale zostały podzielone na dwie
kategorie wiekowe.

W skład młodszej grupy weszły: Oliwia Piórkowska, Marianna Kolebacz i Emilia Ludwicka. Dzieci
grały w grę „Piraci” i uzyskały następujące miejsca:
III – M. Kolebacz (Filia w Chorzelach)
II – E. Ludwicka (Filia w Chorzelach)
I – O. Piórkowska (Filia w Zarębach)
W starszej grupie uczestniczyli: Angelika Leśnikowska, Kornelia Gut, Kacper Zyra i Filip Rapacki.
Młodzież zagrała w grę „Omnibus” i uzyskała następujące wyniki:
IV miejsce – A. Leśnikowska (Filia w Duczyminie)
III miejsce – F. Rapacki (Filia w Chorzelach)
II miejsce – Kornelia Gut (Filia w Zarębach)
I miejsce – Kacper Zyra (Filia w Krukowie)
Puchary oraz nagrody wręczyła Pani Beata Szczepankowska, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wraz
z dyrektor biblioteki Jolantą Drejką. Podczas rozdania nagród był również obecny Sławomir Czaplicki,
Kierownik Referatu Promocji.
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