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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele
KOMUNIKAT W SPRAWIE BIOGAZOWNI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE ORAZ POPRZEDNIE
WŁADZE POWIATU BYŁY I SĄ PRZECIWNE BIOGAZOWNI
NA SUROWIEC ZWIERZĘCY.
TO OPINIA NOWEGO STAROSTY KRZYSZTOFA
BIEŃKOWSKIEGO BYŁA I JEST POZYTYWNA.
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BURMISTRZ BEATA SZCZEPANKOWSKA NOMINOWANA
DO TYTUŁU OSOBOWOŚĆ ROKU 2019!

Mamy przyjemność poinformować, że nasza

burmistrz Beata Szczepankowska
otrzymała nominację Kapituły Redakcyjnej
Tygodnika Ostrołęckiego — PolskaTimes
do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii:
Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Żeby oddać głos na naszą burmistrz, należy
wysłać SMS o treści: MSA.195 na numer
72355.
Głosowanie trwa do 12.02.2020 r.
Ilość SMS nieograniczona. Koszt 2,46 zł
z VAT.

autor: S. Czaplicki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE BEATA SZCZEPANKOWSKA STARA
SIĘ O KOLEJNE PIENIĄDZE DLA SOŁECTW.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie kolejnych 5 wniosków o przyznanie
pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MIAS MAZOWSZE 2020 na realizację niżej
wymienionych zadań:

1) budowa oświetlenia ulicznego wraz z wymianą wiaty przystankowej w miejscowości Wierzchowizna;
2) budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bugzy Płoskie;
3) modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia
w miejscowości Przysowy;
4) wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Poścień Wieś;
5) zakup wraz z montażem altany oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbrówka Ostrowska.
Wartość szacunkowa każdego zadania wynosi 20.000,00 zł brutto, wnioskowana kwota pomocy
ze środków samorządu województwa dla każdego zadnia 10.000,00 zł.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KRUKOWIE ZAKOŃCZONA! GMINA
CHORZELE ZAPEWNIENI MIESZKAŃCOM BEZPROBLEMOWY I PEŁNY DOSTĘP
DO WODY
Zakończono rozbudowę sieci wodociągowej w Krukowie, trwają przygotowania do rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody - Zaręby i projektowanie nowego ujęcia wody oraz kolejnej Stacji Uzdatniania Wody - Krukowo.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska kontynuuje intensywne działania mające na celu
zapewnienie mieszkańcom całej Gminy pełnego i bezproblemowego zaopatrzenia w wodę niezależnie od pory
roku.
Prace zabezpieczą w dostateczne dostarczenie wody m.in. mieszkańców miejscowości: Krukowo, Rzodkiewnica, Nowa Wieś Zarębska, Wierzchowizna, Rawki, Zaręby, Łaz i Poścień Wieś.

4

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

Inwestycje powinny być zaplanowane i zrealizowane wiele lat temu, przez poprzednie władze, biorąc pod
uwagę rozwój gospodarstw rolnych i związany z tym wzrost zużycia wody. Istniejące sieci, pracując
z maksymalną wydajnością, w okresach letnich nie są w stanie dostarczyć pożądanej ilości wody
o zadawalającym ciśnieniu.
Obecne władze Gminy przeprowadzają niezbędne inwestycje.
Na zlecenie Gminy opracowywana została już, przez ekspercką Pracownię Projektowania Iżynierii
Środowiska z Olsztyna kompleksowa koncepcja rozwiązania problemu ilości wody oraz jej ciśnienia
w sieci i zapewnienia pełnego oraz bezproblemowego zaspokojenia w wodę mieszkańców całej Gminy.
Prace zgodnie z koncepcją zostały już rozpoczęte.
Koncepcja zakłada:
- zakończoną obecnie rozbudowę sieci wodociągowej w Krukowie,
- wymianę istniejących pomp w studniach, przystosowanych do nowych warunków pracy SUW
w Zarębach,
- wymianę istniejącego zestawu pompowo-hydroforowego wraz z montażem agregatu prądotwórczego
w SUW - Zaręby,
- budowę dodatkowego zbiornika wody w SUW - Zaręby o pojemności 200 m3,
- budowę nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody, które będzie współpracować z istniejącym
w Zarębach. Najlepsza lokalizacja nowego ujęcia i SUW, to według ekspertów teren na pograniczu
Krukowa i Rzodkiewnicy.
Obecnie, w miesiącach od maja do sierpnia, w godzinach 17-22, w czasie zwiększonego poboru wody
(pora dojenia, mycia dojarek, pojenia zwierząt, czas wieczornej higieny, podlewania upraw) zauważalne
są czasem spadki ciśnienia wody w sieci.

GMINA ZAKUPI OLEJ OPAŁOWY M.IN. DLA OSP
Trwa postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację
zadania pn. „Dostawa oleju opałowego
lekkiego
dla
jednostek
organizacyjnych Gminy Chorzele
i jednostek OSP z terenu gminy
Chorzele”.
Otwarcie ofert odbyło się 16.12.2019
r. wpłynęły 2 oferty, korzystniejsza
cenowo okazała się oferta firmy
BENZOL Sp. z o. o., ul. Graniczna 7,
07-410 Ostrołęka, kwota brutto oferty
335.246,04 zł.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSOWY JUŻ PO REMONCIE! JEST NOWA PODŁOGA,
KRZESŁA I STOŁY! AKTUALIZACJA
To kolejna z wielu realizowanych przez burmistrz Beatę
Szczepankowską oraz Radę Gminy, większych i mniejszych, ale
równie potrzebnych inwestycji na terenie całej Gminy Chorzele.
W ramach dbałości o zrównoważone inwestycje na terenie całej
Gminy, kolejna Świetlica Wiejska, w tym przypadku w miejscowości
Przysowy, przeszła najbardziej potrzebne modernizacje.

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 Gminy pochodzą ze
środków własnych.
Zakres robót obejmował: rozebranie 131 m2 podłóg, izolacje
cieplne i przeciwdźwiękowe, warstwy wyrównawcze pod
posadzki z zaprawy cementowej, dwukrotne gruntowanie
podłoża, ułożenie płytek i cokolików przyściennych.
Rozebrany został również istniejący podest i wykonany
nowy.

GMINA STARA SIĘ O PIENIĄDZE DLA ROLNIKÓW
Urząd Miasta i Gminy Chorzele złożył do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy
Chorzele”.
Całkowita kwota zadania wynosi 106.271,00 zł, natomiast wnioskowana
kwota pomocy 71.970,00 zł.

GMINA REALIZUJE NIE TYLKO DUŻE INWESTYCJE
Nowe drzwi garażowe w remizie OSP w Raszujce już zainstalowane! Koszt 12 tys. zł. Środki decyzją
burmistrz Beaty Szczepankowskiej i władz Gminy pochodziły z budżetu
Miasta i Gminy Chorzele.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W KRUKOWIE PO MODERNIZACJI!
JEST NOWY DACH I PODWIESZANY SUFIT Z OŚWIETLENIEM!
To kolejna, z wielu realizowanych przez władze Gminy inwestycji. Odebrano ją tuż przed świętami. Koszt
to 180 tys. zł. Pieniądze decyzją burmistrz Beaty Szczepankowskiej i Rady Miejskiej pochodziły ze
środków własnych Gminy.
W ramach robót rozebrano stare pokrycie dachowe z azbestu, pokryto dach folią, wykonano nowe łączenie pod
blachodachówką, ułożono blachodachówkę, wykonano orynnowanie budynku i podbitkę, osadzono schody
dachowe, wykonano nowe odgromienie budynku, ocieplono pomieszczenie nad salą główną wełną, rozebrano
stary sufit i zamontowano sufit podwieszany z płyt, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe LED -16 szt.,
wymieniono stolarkę drzwiową - duże drzwi na salę główną, oraz 3 szt. drzwi do pomieszczeń, wykonano
obróbki "mieczy" na sali głównej.

Burmistrz Beata Szczepankowska realizuje politykę zrównoważonego rozwoju całej Gminy i w ramach środków
własnych oraz pozyskanych sukcesywnie zmieniają przestrzeń służącą mieszkańcom.
KOLEJNE 5 MIEJSCOWOŚCI W GMINIE CHORZELE Z NOWYM OŚWIETLENIEM.
Trwają kolejne inwestycje na terenie Miasta i Gminy Chorzele w ramach zrównoważonego rozwoju całej
Gminy i poprawy komfortu życia mieszkańców. W ostatnich dniach zrealizowana została Umowa, jaką
burmistrz Beata Szczepankowska podpisała w sierpniu b. r. na budowę nowego oświetlenia ulicznego
w kolejnych 5 miejscowościach Gminy Chorzele.

19 nowych lamp ulicznych za 71 tys. 217 zł. postawiono
w miejscowościach: Czaplice Wielkie, Krzynowłoga Wielka, Czarzaste Małe, Liwki oraz Nowa Wieś Zarębska. Środki na inwestycję
decyzją burmistrz Beaty Szczepankowskiej i Rady Gminy pochodziły
z budżetu Gminy.
Przypomnimy, że kilkanaście dni wcześniej zrelizowano umowę na
budowę oświetlenia w pięciu innych miejscowościach: Bagienicach
Wielkich, Opaleńcu, Zdziwóju Nowym, Zarębach i Dzierzędze
Nadbory – gdzie postawiono 24 nowe lampy uliczne.

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

7

autor: S. Czaplicki

GMINA WSPIERA UCZNIÓW 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.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
Chorzele zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz Uchwałą Nr 15/III/06 Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Chorzele” po rozpatrzeniu wniosków
składanych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności Fot:
wypełniania
funkcji
Roman Nadaj
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie o pomocy społecznej. W roku
2019 była to kwota 528,00 zł.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
URZĄD MIASTA I GMINY WSPIERA WOŚP
10 stycznia Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach odwiedził burmistrz Łukasz Chrostowski wraz z Karoliną
Burdach z Powiatowego Sztabu WOŚP oraz chorzelscy wolontariusze z ZSP, którzy prowadzili zbiórkę wśród
urzędników.
Do puszek trafiały pieniądze, a darczyńcy otrzymywali symboliczne serduszka.
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NAGRODA „ZASŁUŻONY DLA GMINY CHORZELE” 2019 PRZYZNANA!
Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Chorzele” przyznawane jest od 2008 roku
osobom oraz organizacjom, które w szczególny sposób wyróżniają się swoją
pracą oraz zaangażowaniem na rzecz naszej gminy oraz mieszkańców. Do tej
pory nagrody otrzymali: Bolesław Więckowski (2008r.), Zenon Szczepankowski
(2009r.), Adam Krystkiewicz (2009r.), Stowarzyszenie „Nasze Bezpieczeństwo”
na czele z Henrykiem Tańskim (2010r.), Radosław Waleszczak (2010r.), Adam
Struzik (2011r.), Oktawiusz Jankowski (2012r.), Jacek Maksiński (2012r.),
Zenobiusz Jeliński(2013r.) Marek Walędziak (2014r.), Konrad Smoliński
(2015r.), Zbigniew Rejs (2015r.), Marek Przedpełski (2015r.), Mieczysław F.
Jachimowski (2016r.), Szczepan Mirosław Jaroszewski (2017r.), Tadeusz
Żechowicz (2017r.) oraz Mariusz Kuśmierczyk (2018 r.).
W tym roku nagrodę „Zasłużony dla Gminy Chorzele” 2019
otrzymała Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka”.
Statuetka oraz akt nadania zostały uroczyście wręczone 30
grudnia 2019 roku na ręce Bożeny Sznytki, Anny Niskiej
oraz Ewy Orzoł – przedstawicielek Fundacji.

W akcie nadania możemy przeczytać: „Fundacja realizuje
swoje cele między innymi poprzez organizowanie
działalności charytatywnej, zbiórek, aukcji, koncertów,
festynów oraz akcji społecznych.

Ponadto, członkowie Fundacji prowadzą działalność edukacyjną i szkoleniową - organizują dla dorosłych, dzieci
i młodzieży spotkania, konferencje, warsztaty, kursy, konsultacje itp. Jako przykład mogą posłużyć organizowane od 9 lat półkolonie letnie dla dzieci z Gminy Chorzele, rajdy rowerowe, pikniki integracyjne z udziałem
dzieci niepełnosprawnych i wiele innych. Zarząd Fundacji nawiązuje współpracę z instytucjami życia
publicznego oraz władzami samorządowymi, pozyskując dofinansowania na organizowanie wielu
przedsięwzięć. Należą do nim między innymi zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych „Druga szansa”, projekt
dotacyjny z Francji „Fundacja Bel Foundation”, „Kulturalni Odkrywcy 2017”.
Należy podkreślić, że członkowie
Fundacji nie pobierają wynagrodzenia
za pracę, wszelkie działania wykonują
w wolontariacie”.
To wyjątkowe spotkanie uświetnił
piękny, świąteczny koncert Miejskiej
Młodzieżowej
Orkiestry
Dętej
w Chorzelach pod batutą kapelmistrza
Wojciecha Copii.

Fot: Roman Nadaj
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KOMUNIKAT W SPRAWIE BIOGAZOWNI. BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
ORAZ POPRZEDNIE WŁADZE POWIATU BYŁY I SĄ PRZECIWNE
BIOGAZOWNI NA SUROWIEC ZWIERZĘCY. TO OPINIA NOWEGO STAROSTY
KRZYSZTOFA BIEŃKOWSKIEGO BYŁA I JEST POZYTYWNA.
POTWIERDZAJĄ TO PONIŻSZE FAKTY.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele nigdy nie wydał decyzji umożliwiającej powstanie na terenie
Gminy biogazowni wykorzystującej surowiec
zwierzęcy, czy inne surowce negatywnie
wpływające na środowisko i komfort życia
mieszkańców. Na taką biogazownię nie
zgadzały się również poprzednie władze
powiatu. Pojawiające się sugestie są nieprawdziwe.
To
opinia
nowego
starosty
Krzysztofa Bieńkowskiego była pozytywna.
Od 2016 roku Gmina sporządza Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
To procedura długotrwała. Znajduje się
w nim zapis zakazujący lokalizacji biogazowni na odpady zwierzęce. Wprost wynikają
z tego zapisu intencje władz Gminy, które nie
wyrażają zgody na powstanie zakładów
uciążliwych dla mieszkańców i środowiska.
Jedyna decyzja burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele oraz poprzednich władz powiatu dotyczyła bezpiecznej i przyjaznej dla mieszkańców oraz
korzystnej dla rolników oraz środowiska, zgodnej z normami ekologicznymi OZE oraz ochroną
środowiska biogazowni na surowiec roślinny. Burmistrz miał obowiązek wydać decyzję i wydał ją
wyłącznie dla takiej biogazowni. W decyzji nie ma mowy o surowcach zwierzęcych. Na podstawie tak
wydanej przez burmistrza decyzji firma do chwili obecnej nie rozpoczęła budowy.

Biogazownia na surowiec roślinny
Inwestor chcący budować korzystną dla mieszkańców, rolników w kontekście ich produkcji, czy zagospodarowania odpadów roślinnych i otoczenia biogazownię zwracał się o to w ubiegłej kadencji, do poprzednich władz
powiatu, jako właściciela gruntów oraz władz Gminy Chorzele. Biogazownia miała korzystać z surowca
roślinnego – np. kukurydzy, a inwestor wskazywał na zakontraktowanie około 40 ha tego surowca
u okolicznych rolników. Ówcześnie planowana przez inwestora biogazownia miała mieć moc 1 MW, czyli
wpisywała się w ekologiczny program OZE. Inwestor nie otrzymał wtedy żadnej zgody lub decyzji
poprzednich władz powiatu i władz gminy na korzystanie z innego surowca – mogącego mieć negatywny
wpływ na środowisko i komfort życia mieszkańców. To prawdopodobnie było przyczyną zawieszenia
jakiegokolwiek zainteresowania gruntami z jego strony.

Decyzja burmistrza dotyczyła biogazowni wyłącznie na surowiec roślinny
Wydana wtedy przez burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, decyzja środowiskowa, do której wydania burmistrz
był zobowiązany prawem, dotyczyła bezpiecznej dla środowiska i mieszkańców biogazowni – i wynikała
z pierwotnego wniosku potencjalnego inwestora, który był zainteresowany nabyciem gruntów od poprzednich
władz powiatu i chciał lokalizować na terenie Gminy biogazownię na surowiec roślinny. Przyjazną dla
środowiska i mieszkańców oraz korzystną dla okolicznych rolników. Decyzja wynikała z przeprowadzonej
procedury formalnej.
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Przedmiotem przedsięwzięcia objętego ww. decyzją było wybudowanie elektrociepłowni do
wytwarzania biogazu w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy ulegającej biodegradacji
w szczególności z surowców/substratów rolniczych lub pochodzenia rolniczego produktów
ubocznych rolnictwa lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego.
Biomasa ta obejmować miała w szczególności kukurydzę, obornik, rośliny energetyczne w formie kiszonek. Biogaz w dalszej kolejności miał być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej wynoszącej do 1
MW oraz cieplnej do ok. 1,1 MW – w decyzji nie ma mowy o surowcach zwierzęcych!
Od 2016 roku Gmina sporządza Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. To procedura długotrwała. Znajduje się w nim zapis zakazujący lokalizacji biogazowni na odpady zwierzęce.
Jeśli powiat wstrzyma się ze sprzedażą działki zainteresowanemu inwestorowi, to uchwalenie
planu uniemożliwi lokalizację biogazowi na odpady zwierzęce.
Nieprawdziwe są informacje dotyczące sugerowanego przez nowe władze powiatu braku działań
władz Gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.
Wystarczyłoby sprawdzić w dokumentach będących w Starostwie Powiatowym, aby nie wprowadzać
w błąd opinii publicznej. Gmina Chorzele na podstawie uchwały Nr 133/XXI/16 z dnia 29 kwietnia
2016r. Rady Miejskiej w Chorzelach przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Przasnyska Stefa Gospodarcza – Podstrefa Chorzele I” na terenie tym między
innymi znajduje się nieruchomość położona w mieście Chorzele oznaczona jako działka 197/2 o obszarze 3,8763 ha, którą pod biogazownię jest zainteresowany inwestor.
W przekazanym do uzgodnienia tekście projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pn. „Przasnyska Stefa Gospodarcza – Podstrefa Chorzele I, w § 4 pkt 3 lit f
zawierającym ustalenia szczegółowe tego planu dla terenu funkcjonalnego oznaczonego między
innymi symbolem P/U5 w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
wprowadzono zapis zakazujący lokalizacji biogazowni na odpady zwierzęce.
Obecnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ,,Przasnyska Strefa
Gospodarcza – Podstrefa Chorzele I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w trakcie
uzyskania opinii organów na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Należy mieć na uwadze, że procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest procedurą długotrwałą.
Natomiast na rysunku - Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorzele – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego stanowiącym integralną część
uchwały Nr 275/XLIV/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele teren na którym między
innymi znajduje się nieruchomość położona w mieście Chorzele oznaczona jako działka 197/2
o obszarze 3,8763 ha oznaczony jest symbolem CP-C, który stanowi tereny rozwoju zabudowy
produkcyjnej, usługowej, składowej i magazynowej.
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach / tel. 29-751-65-40/ e-mail: sekretariat@chorzele.pl /strona www. www.chorzele.pl

11

Obecnie wiele zależy od intencji i działań nowych władz powiatu
Obecnie wiele zależy od intencji i działań nowych władz powiatu, jako właściciela gruntu, na którym
miałaby powstać biogazownia. Burmistrz oczekuje jednocześnie od nowych władz powiatu, jako właściciela gruntów - podjęcia wszelkich możliwych i skutecznych działań, aby na terenie Gminy Chorzele nie
powstała niekorzystna dla środowiska i mieszkańców biogazownia. W naszym przekonaniu nowe władze
powiatu posiadają takie możliwości, o czym mówił podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego – były
starosta Zenon Szczepankowski – jak chociażby wyłączenie z przetargu na sprzedaż gruntów działki, na
której inwestor chciałby lokalizować biogazownię. Na chwilę obecną Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
rozpatruje protesty i wnioski, które wpłynęły od społeczeństwa. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawsze w pierwszej kolejności kieruje się głosem i opiniami mieszkańców, podziela ich obawy i przy
wydawaniu decyzji, do której jest zobowiązany prawem - weźmie pod uwagę protesty mieszkańców.
Na podstawie wydanej decyzji firma do chwili obecnej nie rozpoczęła budowy pn.:
"Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Chorzele" działka o nr
ewidencyjnym 197/2, obręb Chorzele, gmina Chorzele – na surowiec roślinny.
W nowych dokumentach firmy - pojawił się surowiec zwierzęcy
Sprawa przyspieszyła, z naszych obserwacji, po zmianie władz powiatu. W nowych dokumentach firmy
pojawił się, jako surowiec - surowiec zwierzęcy – na co nie było wcześniej zgody ani poprzednich władz
powiatu, ani władz gminy.
Wniosek inwestora o nową decyzję środowiskową
W dniu 18.09.2017 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Inwestora o wydanie kolejnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dotyczący: ,,Elektrociepłowni na biogaz
o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Chorzele'' zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym
197/2. – czyli następuje zmiana ze strony inwestora - przedmiotem przedsięwzięcia wg karty informacyjnej jest wybudowanie elektrociepłowni do wytwarzania biogazu
w wyniku beztlenowej
fermentacji biomasy ulegającej biodegradacji w szczególności z surowców/substratów rolniczych lub
pochodzenia rolniczego produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych,
produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub ubocznych
produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 3 i produktów pochodnych.

W trakcie postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przekazał raport oddziaływania na środowisko organom opiniującym w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
(raport był jak wynika z opisu przygotowany, zmieniany, wycofywany i składany ponownie przez
Inwestora).

Starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski wydał opinię w dniu 22.03.2018 r. (data wpływu do
tut Urzędu – 23.03.2018r.), w której zaopiniował NEGATYWNIE przedsięwzięcie.
Inwestor pismem z dnia 05.04.2018 r. wycofał raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 13.04.2018 r. zawiesił postępowanie
administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki co do zawieszenia
postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Podjęcie postępowania może nastąpić
wyłącznie na wniosek strony, a nie z urzędu. Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż
przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
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Następnie w dniu 29.10.2018 r. (data wpływu do tut Urzędu – 02.11.2018 r.) Inwestor –ponownie
przedłożył raport oddziaływania na środowisko i wniósł o odwieszenie przedmiotowego
postępowania.
Inwestor skierował do organu prowadzącego pismo z wyjaśnieniem zagadnień związanych z wykorzystaniem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w planowanej do realizacji elektrociepłowni
w gminie Chorzele.
Starosta Przasnyski w dniu 21.12.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 28.12.2018 r.) wydał
opinię, w której zaopiniował NEGATYWNIE przedsięwzięcie – opinię przygotowywał jeszcze
starosta Zenon Szczepankowski, a sprawę prowadził dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Wojciech Kobyliński.
W dniu 16.01.2019 r. w wyniku transparentnego i skutecznego powiadomienia mieszkańców przez
burmistrza Miasta i Gminy Chorzele o trwającej nowej procedurze - do tut. Urzędu wpłynął sprzeciw
właścicieli pobliskiej nieruchomości oraz protest Stowarzyszenia ,,Nasze Bezpieczeństwo”.
Inwestor ponownie wycofał raport oddziaływania na środowisko i zwrócił się o zawieszenie
postępowania do czasu przedłożenia nowego dokumentu.
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 18.02.2019 r. zawiesił postępowanie
administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia.
Inwestor w dniu 08.04.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 08.05.2019r.) przedłożył raport
oddziaływania na środowisko.

Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski opinią z dnia 12.06.2019 r. (dyrektorem Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska był już Jacek Tomczak) zaopiniował POZYTYWNIE
przedsięwzięcie pod warunkiem spełnienia warunków w niej określonych.
Do Organu wpłynęły wnioski i uwagi w wymagającym udziału społeczeństwa postępowaniu na
rzecz Inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
Do Organu wpłynął apel Rady Miejskiej w Chorzelach. Został przesłany również do władz powiatu.
Na chwilę obecną Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele rozpatruje protesty i wnioski, które
wpłynęły od społeczeństwa. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawsze w pierwszej kolejności
kieruje się głosem i opiniami mieszkańców, podziela ich obawy i przy wydawaniu decyzji,
do której jest zobowiązany prawem - weźmie pod uwagę protesty mieszkańców.
Do chwili obecnej Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele nie wydał żadnej decyzji dotyczącej biogazowni na surowiec zwierzęcy.
* Komunikat przygotowany na podstawie opartych na dokumentach informacjach przekazanych przez Wydział Rozwoju Urzędu
Miasta i Gminy w Chorzelach
Fot.: DocPlayer.pl
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autor: PSP w Zarębach

KOLEJNY SUKCES WIKTORII
Wiktoria Zawojek uczennica klasy II Publicznej Szkoły
Podstawowej w Zarębach została wyróżniona w ogólnopolskim
konkursie plastycznym pt. ,,Odpoczywaj na wsi” organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej praca
plastyczna, którą wykonała pod kierunkiem P. Barbary
Milewskiej zdobyła II miejsce na szczeblu wojewódzkim,
a następnie wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim.

12 grudnia 2019 roku z rąk wicedyrektora szkoły P. Bożeny
Kopczyńskiej, Wiktoria otrzymała dyplom uznania od Pana Jana
Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wraz
z nowoczesnerolnictwo.info
upominkami. Wyrazy podziękowania otrzymała również
Źródło:
Pani Barbara Milewska za opiekę i zaangażowanie podczas
tworzenia tej pracy oraz Pani Dyrektor i wszyscy nauczyciele
za pomoc w organizacji konkursu ,,Odpoczywaj na wsi” na szczeblu szkolnym.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

KONKURS „TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WÓD”
Wysoki poziom świadomości ekologicznej to niezwykle ważny aspekt edukacji dzieci i młodzieży na
terenie naszej gminy. Cieszy fakt, że uczniowie chętnie biorą
udział i osiągają wysokie wyniki w licznych konkursach w tej
dziedzinie.
Tym razem, wielkie brawa i gratulacje kierujemy w stronę Bartłomieja Kuleszy, uczniowi PSP w Zarębach. Praca Bartka została wytypowana do szaty graficznej kalendarza wędkarskiego drukowanego nakładem Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie na 2020
rok.
Konkurs plastyczny został ogłoszony
przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie
i Zarząd Koła nr 53 przy Ministerstwie Sprawiedliwości w ramach XVIII Edycji Konkursu Plastycznego dla
Dzieci i Młodzieży pn. „Tydzień Czystości Wód”.
Serdecznie gratulujemy!
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autor: PSP w Zarębach

BÓBR 2019. KONKURS INFORMATYCZNY

14 listopada 2019 r. uczniowie PSP w Zarębach kolejny już raz
przystąpili do tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu
Informatycznego Bóbr.
W tym roku do konkursu przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły. Szkołę w Zarębach reprezentowało 10 uczestników w kategorii Benjamin (klasy IV - VI).
W grudniu poznaliśmy wyniki konkursu. Najwyższy wynik
otrzymała Martyna Kobus z klasy VI a z wynikiem 67,0 pkt;
- Bartek Kulesza kl.Vb - 62,5 pkt;
- Bartek Samsel kl. VIb – 58,75 pkt;
- Alicja Majewska kl. VIb – 55,0 pkt;
- Szymon Rosa kl. VIa– 53,75 pkt.
Uczniowie przez godzinę intensywnie pracowali, rozwiązując bardzo ciekawe zadania, oczywiście, dobrze przy
tym się bawiąc.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy za rok.
GMINNY
autor: OUK w Chorzelach

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2019

Prace zgłoszone do konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
były niezwykle piękne. Komisja w składzie: Ks. Wojciech Porowski, Maria
Malinowska, Katarzyna Purzycka, Agata Nidzgorska ze względu na niezwykle wysoki poziom konkursu postanowiła nagrodzić wszystkie zgłoszone prace.
I miejsce — Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie Laura i Bartosz
Niscy, kl. IV-VIII.
II miejsce — Grupa Młodzieży Niepełnosprawnej,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi
III miejsce — Publiczna Szkoła Podstawowa w Duczyminie kl. 0-III
Koło Gospodyń Wiejskich—Brzeski Kołaki
Wyróżnienie — Klub Dziecięcy, Żłobek Miejski w Chorzelach, Kalina Sobolewska — grupa „Żyrafki” Przedszkole Chorzele, Wiktor Nachtygal, Sebastian Małkowski, Paweł Bogdański—Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach.
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autor: Referat Promocji

ZAJĘCIA FITNESS Z OUK

Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Dlatego serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia fitness,
prowadzone przez pracowników
Ośrodka Upowszechniania Kultury w Chorzelach. Tego typu
zajęcia poprawiają koordynację
ruchową i kondycję całego organizmu. Ćwiczenia prowadzone
są przy energetycznej muzyce,
co pomaga oderwać się od sresu
po ciężkim dniu pracy.
Zajęcia kształtują nie tylko piękne ciało, ale także siłę ducha!
Serdecznie zapraszamy w każdy
czwartek o 17:00.

SŁODKIE WYPIEKI NA ZAJĘCIACH DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ŚWIĄTECZNA CIĘŻARÓWKA COCA - COLI W CHORZELACH!

19 grudnia świąteczna ciężarówka Coca-Coli odwiedziła Chorzele. Impreza odbyła się dzięki świetnej współpracy Coca-Coli i Urzędu Miasta i Gminy Chorzele, wspieranego przez strażaków OSP Budki, OUK, Policję
i ZGKiM. Było fantastycznie. Dziękujemy wszystkim.
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Zimowe zajęcia w Żłobku Miejskim w Chorzelach
autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

Większość dzieci z niecierpliwością czeka na śnieg. Z tego powodu grupa Biedronek z chorzelskiego Żłobka
wraz z opiekunkami wyczarowali zimową pogodę na swojej sali. Omówiono wszystkie oznaki zimy, sporty
zimowe i zjawiska pogodowe. Płatki śniegu zrobione z waty pomogły dzieciom w ćwiczeniu narządów
artykulacyjnych, a dla sportu w rytm dzwoneczków ścigały się na "sankach". Na koniec maluszki ćwiczyły
spostrzegawczość odszukując dany przedmiot na obrazku. Teraz tylko pozostało na czekać na prawdziwy śnieg.

autor: PSP w Pościeniu Wsi

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI W KOŚCIELE PARAFIALNYM
PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W CHORZELACH.

W dniu 6 stycznia 2020 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi, na zaproszenie Dziekana
Dekanatu Chorzele, Ks. Kanonika Stanisława Dziękiewicza, wystąpili w Kościele Parafialnym pw. Trójcy
Przenajświętszej w Chorzelach.
Uczniowie pod kierunkiem P. Doroty Grabowskiej, P. Elżbiety Murzyn, i P. Grażyny Tymińskiej - Dyrektor
Szkoły, zaprezentowali swoje talenty wokalne oraz recytatorskie podczas Mszy Świętej, wystawiając Jasełka
pt.: "Święta Noc". Uroczystość Objawienia Pańskiego to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć Wielkie
Wydarzenie sprzed 2000 lat.

Nie zabrakło kolęd i pastorałek wykonanych przez
szkolny zespół, do których akompaniował na gitarze
klasycznej ksiądz z Zarąb Zbigniew Pruszyński.
W cieniu choinek pojawiły się Anioły, Trzej Królowie
oraz biblijne postacie związane z przyjściem Jezusa na
świat.
Ta mała sztuka teatralna wzbudziła ogromny podziw
i zainteresowanie.
Ks. Kanonik Stanisław Dziękiewicz serdecznie
dziękował i gratulował uczniom oraz opiekunom za
przepiękną cześć artystyczną.
Oklaskom nie było końca.
To była bardzo mądra i głęboka część artystyczna, skłaniająca do refleksji i zatrzymania się na chwilę w tym,
„zabieganym” świecie.
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autor: Komisariat Policji w Chorzelach

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX
na okres od 01-01-2020 r. do 30-06-2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Zagrożenie – Zakłócenie ładu i porządku publicznego oraz spożywanie alkoholu w obrębie
sklepu GROSZEK w Krukowie w godz. 14.00-6.00.
2. Źródło informacji
własne spostrzeżenia, wnioski przekazywane od okolicznych mieszkańców oraz dane rejestru
mandatów karnych.
3. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie wykroczeń społecznie uciążliwych, zwiększenie świadomości społecznej na
temat konsekwencji związanych z popełnianiem
wykroczeń porządkowych, a także zagrożeń

związanych

z

nadużywaniem

alkoholu.

Stanowcze reagowanie na przypadki ujawnienia
sprawców czynu oraz wyciąganie konsekwencji
wobec takich osób, ograniczenie zjawiska do poziomu minimalnego. Zwiększanie kontroli
rejonu sklepu ww. miejsca przez służbę patrolową, służbę obchodową oraz spotkania
z mieszkańcami celem wymiany spostrzeżeń.

POMOC I EMPATIA
autor: Żłobek Miejski w Chorzelach

Po raz kolejny Żłobek Miejski w Chorzelach wspiera
akcję zbierania korków.
Plastikowe nakrętki zostały przekazane na sprzęt
rehabilitacyjny dla Łukasza z Przasnysza.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom biorącym
udział w tak szczytnym celu i zachęcamy do dalszego
działania
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W związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego prosimy
wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków
bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
W szczególności należy:
1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim
ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym
kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi
ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii
prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia
choroby zakaźnej drobiu.
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi,
paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.
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