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Statuetka „Zasłużony dla Gminy Chorzele” wręczana jest już od 10 lat osobom, które w szczególny
sposób wyróżniają się swoją pracą oraz zaangażowaniem na rzecz naszej gminy oraz jej mieszkańców.
W tym roku nagrodę otrzymał Mariusz Kuśmierczyk - wybitny kardiochirurg i transplantolog kliniczny,
profesor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio–Torakochirurgów,
kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w Aninie.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z pozostałymi członkami Kapituły
w składzie: Paulina Stolarczyk, Dorota Kowalska, Krzysztof Milewski, Andrzej Burnos, Dariusz Brzezicki
i Mirosław Chmieliński oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Chorzelach Michałem Wiśnickim, wręczyła
prof. Mariuszowi Kuśmierczykowi statuetkę Królowej Bony oraz akt nadania tytułu.

Akt nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Chorzele” 2018:
Profesor Mariusz Kuśmierczyk jest ściśle związany z Chorzelami, gdzie ukończył Szkołę Podstawową, jak
również Liceum Ogólnokształcące. W 1995 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.
Po studiach został zatrudniony w anińskiej Klinice Kardiochirurgii kierowanej przez Mariana Śliwińskiego. Pierwszy
stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1998 roku. W warszawskim Instytucie Kardiologii najpierw pracował
w I Klinice Kardiochirurgii (1998-2005), następnie po uzyskaniu specjalizacji z kardiochirurgii (2005) awansował na
pozycję zastępcy kierownika II kardiochirurgii (2005-2011).Umiejętności kardiochirurgiczne doskonalił pod okiem prof.
Jacka Różańskiego. W 2004 roku ukończył Europejską Szkołę Kardiochirurgii we włoskim Bergamo, prowadzoną pod
auspicjami Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego. Habilitował się w 2010 roku na podstawie oceny
dorobku naukowego i rozprawy pod tytułem: „Późne reoperacje pacjentów dorosłych z Tetralogią Fallota,
z zastosowaniem własnych modyfikacji technik operacyjnych”. W 2011 roku uzyskał specjalizację z transplantologii
klinicznej, awansował na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz został zastępcą kierownika Kliniki Kardiochirurgii
i Transplantologii (2011-2014); w 2015 awansował na kierownika. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został mu
nadany w 2017 roku. Na dorobek naukowy profesora składa się szereg opracowań oryginalnych publikowanych w wielu
fachowych czasopismach.
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W kadencji 2016-2018 Mariusz Kuśmierczyk pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego
Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. 16 października 2018 roku Zarząd Polskiego Towarzystwa
Kardio-Torakochirurgów wybrał jednogłośnie profesora Mariusza Kuśmierczyka na stanowisko Prezesa.
W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za rozwój transplantacji serca.
W 2016 roku jako pierwszy w Polsce wszczepił najnowocześniejszą pompę do wspomagania lewo-komorowego HERATMATE-III, również jako pierwszy w Polsce w 2017 roku wykonał sekwencyjny przeszczep serca z nerką. W 2018 roku
jako pierwszy w Polsce wykonał przeszczep serca z wątrobą.
Postać profesora jest dla Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele chwałą i dumą. To zaszczyt znać tak
wspaniałego człowieka, wywodzącego się z naszej chorzelskiej ziemi, który jest wielkim autorytetem zarówno w Polsce jak
i za granicą. Dla wielu naszych Mieszkańców jest znajomym, kolegą, przyjacielem, który pomimo swojej wielkiej
kariery nadal jest skromnym człowiekiem nie wahającym się udzielić bezinteresownej pomocy. Pan Mariusz Kuśmierczyk
wielokrotnie wspierał i pomagał naszym Mieszkańcom w ciężkich dla nich chwilach, w chwilach choroby. Jest osobą
otwartą na potrzeby i prośby wszystkich mieszkańców, nie pozostawiając nikogo bez odpowiedzi, „zaszczepiając” w nas
nadzieję na lepsze jutro.
Dzięki swoim wybitnym osiągnięciom, a także dobremu sercu okazywanemu Mieszkańcom Naszej Małej
Ojczyzny prof. Mariusz Kuśmierczyk w pełni zasługuje na wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Chorzele”. Swoją postawą
pokazuje nam jak wiele można osiągnąć ciężką pracą i determinacją w dążeniu do celu. Jest dla nas, Mieszkańców Miasta i
Gminy Chorzele, inspiracją i wzorem do naśladowania. To Wielki Człowiek o Wielkim Sercu.

Słowa uznania oraz podziękowania burmistrz skierowała również do
rodziców profesora - Gabryeli i Jerzego Kuśmierczyk. - Dzisiejszy
dzień uświadamia wszystkim, jak wielką rolę w życiu społecznym
odgrywa edukacja, jak wiele zależy od właściwego, mądrego
wychowania i kształcenia dzieci. Jako Burmistrz Miasta i Gminy
Chorzele pragnę podziękować Państwu za to, że jako rodzice zawsze
wierzyliście w zdolności swojego syna. To dzięki Waszej postawie
udało się odkryć i rozpalić, drzemiący w nim ogromny potencjał
naukowy. Jak mówi przysłowie „dzieci są skrzydłami człowieka”.
Patrząc na Państwa syna, można powiedzieć, że uskrzydlił już
Państwa niejednokrotnie, począwszy od stawiania pierwszych kroków,
wypowiadania pierwszych słów, aż do teraz, kiedy możecie z dumą
szczycić się jego sukcesami zawodowymi na szczeblu ogólnopolskim
oraz światowym – mówiła Beata Szczepankowska.

Uroczystość poprowadziła Katarzyna Brzezicka—Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
To wyjątkowe spotkanie uświetnił również piękny koncert Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Chorzelach, pod batutą kapelmistrza Wojciecha Jabłońskiego oraz niezapomniany występ młodzieży
działającej przy Ośrodku Upowszechniania Kultury. Występy naszej uzdolnionej młodzieży wprowadziły
wszystkich zebranych w ciepłą atmosferę przemijających świąt.
Laureatami nagrody w poprzednich latach zostali już: 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.) oraz Tadeusz Żechowicz (2017r.).
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Gmina Chorzele podjęła wiele starań w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych o łącznej
kwocie około 21 mln zł. Zrealizowano ponad 354 inwestycji i projektów, przeprowadzono 222 zamówienia
publiczne, które dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych, jak również dostaw i usług. Przetargi
nieograniczone opiewały na kwotę 56.732.110,63 zł kwota po przetargu wynosiła 53.670.976,01zł.
Zaoszczędzona kwota to 3.061.134,62 zł. Zamówienia poniżej 30 tys. euro opiewały na kwotę 6.729.445,56zł.
Kwota po zawartych umowach z wykonawcami wynosiła 5.975.662,87 zł, (w tym: umowy na dostawy:
1.144.504,54 zł, na usługi: 2.099.744,05 zł, na roboty budowlane: 2.731.414,28 zł). Zaoszczędzona kwota to
753.782,69 zł. Łącznie zamówienia publiczne powyżej 30 tyś euro i poniżej opiewały na kwotę 63.461.556,19
zł, ogółem w wyniku zamówień publicznych zaoszczędzono kwotę 3.814.917,31 zł. Najważniejsza
i największa inwestycja przez nas realizowana to rozbudowa oczyszczalni ścieków, która zwiększy nasze
bezpieczeństwo środowiskowe oraz stworzy większe możliwości powstania nowych firm czy rozwoju już
istniejących. Kolejne większe inwestycje wykonane i rozpoczęte w minionych latach to: kanalizacje,
wodociągi: w miejscowości Dąbrówka Ostrowska, Opaleniec, Przątalina, ul. Kasztanowa, Ignatowskiego,
Adama Mickiewicza, Stara targowica/Zuzanny, Chrobrego, Mieszka I, Łokietka, Zygmunta Starego
o dł. 4.257 mb na kwotę 133.435,79 zł, przebudowy wielu dróg gminnych, budowa remizo-świetlicy
w Zdziwóju Starym, remonty świetlic wiejskich i garaży strażackich, budowa 5 placów zabaw, 2 otwarte
strefy aktywności, w tym: plac zabaw i siłownia dla dorosłych, pumptrack, budowa
chodników, usuwanie
azbestu, termomodernizacja budynku, remonty szkół: SP Krzynowłoga Wielka, SP Nr 2 w Chorzelach,
SP Zaręby, SP Krukowo, SP Duczymin, SP Poścień, zakup nowych pomocy dydaktycznych dla szkół, w tym:
interaktywne tablice, wyposażenie świetlicy, wyposażenie pracowni do biologii, chemii, geografii, fizyki
i wiele innych, ponadto wszystkie szkoły otrzymały książki do bibliotek. Zakupiono samochody strażackie dla
OSP Rycice i OSP Budki czy też sprzęt bojowy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na utrzymanie
gotowości bojowej w latach 2015-2018 wyniosły kwotę 2.749.604,88. W latach 2012- 2018 w ramach
pomocy de minimis przekazano spółkom wodnym 929.388,75 zł i zostało wykonane przez spółki wodne:
łącznie odmulanie rowów szczegółowych 158 km oraz wykoszenie 380 km. W roku bieżącym mimo bardzo
trudnych warunków pogodowych dzięki tym pracom wiele gospodarstw uratowało swoje zbiory. Należy
podkreślić ogromną społeczną pracę zarządów tych spółek na rzecz naszych mieszkańców.

Wiele wysiłku kosztowało również oszacowanie szkód naszych producentów rolnych (susza, wymarznięcia,
huragan). Komisje były powołane 4 razy. Szacowaniem szkód objęto wszystkich rolników, którzy złożyli
wnioski, w 2015 roku na suszę wpłynęło 905 wniosków, w 2016 na wymarznięcia wpłynęło 106 wniosków,
w 2018 na suszę wpłynęło 870 wniosków na huragan 4 wnioski, ogółem 1.885 wniosków. Zawsze byliśmy
otwarci na wszelką pomoc dla naszych rolników.

Wszystkie działania podejmowane są w oparciu o opracowane plany i programy wieloletnie. Zostało
zaktualizowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chorzele,
opracowaliśmy „ Plan zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Rapaty Sulimy
i części obrębu geodezyjnego Bogdany Wielkie,” Program Ochrony Środowiska dla gminy Chorzele na lata
2017- 2020 z perspektywą na lata 2021- 2024” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla tego
programu, oraz Program Rewitalizacji Gminy Chorzele na lata 2016-2023. Dobiega końca procedura
przedłożenia do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Przasnyska Strefa Gospodarcza
Podstrefa Chorzele”, oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
dla Terenu
Skoncentrowanego Centrum Miasta Chorzele”.
Dalsza część artykułu zostanie zamieszczona w kolejnym numerze gazety.
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W ostatnim czasie budowa zalewu oraz góry zjazdowej w Chorzelach budzi sporo kontrowersji.
Powstało wiele teorii, które wprowadzają niepotrzebny zamęt i niepokój. Czy mieszkańcy naszej gminy
rzeczywiście mają się czego obawiać?

Wieloletni Starosta Powiatu Przasnyskiego, Zenon Szczepankowski jako osoba od początku nadzorująca tę
inwestycję przedstawił swoje stanowisko. Starosta zaznaczył, że budowa zalewu jest elementem większego
projektu – strefy gospodarczej, a przygotowania do tej inwestycji trwały wiele lat i wymagały ciężkiej pracy
Starostwa, byłej Rady Powiatu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Chorzele oraz byłą Radą
Miejską w Chorzelach. Kroki jakie już zostały podjęte w celu realizacji tego zadania to chociażby
doprowadzenie drogi do działki, która powstanie na środku zalewu oraz wykupienie 25 ha gruntów od
mieszkańców gminy. – Ci ludzie sprzedali te tereny z myślą, że powstanie tam obiekt bardzo atrakcyjny
gospodarczo, rekreacyjnie i turystycznie. Jestem więc zobowiązany wobec tych osób bronić tej inwestycji –
podkreśla były Starosta.

Zenon Szczepankowski wyjaśnia na czym polega zależność pomiędzy środkami pozyskanymi ze sprzedaży
gruntów na strefie gospodarczej w Chorzelach, a budową zalewu - Pieniądze na zalew w Chorzelach
pozostawiłem w czystej gotówce na kontach starostwa (18,5 mln zł) oraz 7 mln zł z gminy Chorzele. Razem
to 25,5 mln zł. To o ponad 2 mln zł więcej niż wyszło w ostatnim przetargu. Problem polega na tym, że nowe władze powiatu chcą tę gotówkę przeznaczyć na inne cele. Ale te 18,5 mln zł to są środki ze sprzedaży
gruntów w strefie w Chorzelach i muszą być, zgodnie z prawem europejskim przeznaczone na zadania
wzmacniające strefę i potrzebne lokalizującym się tam inwestorom. Takim zadaniem jest zalew
w Chorzelach, ponieważ będzie on źródłem wody technologicznej dla fabryk (taki zapis znalazł się
w decyzji środowiskowej). Strefa w Chorzelach powstała ze środków unijnych, stąd taki wymóg rozliczenia
tych środków. Nowe władze powiatu nie chcą tego przyjąć do wiadomości. Brak rozliczenia tych środków
na cele związane ze strefą może spowodować żądanie KE zwrotu dotacji i pozbawienie powiatu dotacji
unijnych na przyszłość. To jest bardzo groźne.
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Zenon Szczepankowski dodaje: - Nowe władze powiatu głoszą, że starosta Szczepankowski nie pozyskał na
zalew pieniędzy unijnych. Odpowiadam, że skoro postanowiliśmy zalewem rozliczyć pieniądze unijne ze
strefy gospodarczej, to nie możemy przecież rozliczać jednych pieniędzy unijnych drugimi pieniędzmi
unijnymi.

Były Starosta wyjaśnia dalej: - Na zalew mogliśmy natomiast pozyskać dotacje krajowe. Złożyliśmy dwa
wnioski w dwa dostępne programy. Nie otrzymaliśmy tych dotacji w 2018 r. tylko za sprawą usilnych
zabiegów konkurencji politycznej. Potwierdziło się teraz przysłowie: „Kto pod kim dołki kopie, sam w nie
wpada”. Teraz tymi dotacjami można by zmniejszyć udział powiatu i gminy w kosztach budowy zalewu.
Nie jest to sprawa całkiem stracona. Te same wnioski, już gotowe, można złożyć w 2019 r. Nabory
ogłaszane są w każdym roku i dopóki nie było przeciwdziałań politycznych, zawsze powiat przasnyski
dostawał z tych źródeł dotacje. Dotyczyło to wszystkich sal sportowych, basenu, lodowiska, boisk i wielu
mniejszych inwestycji. Niezbędnym załącznikiem do takich wniosków jest jednak umowa z wykonawcą
wyłonionym w przetargu. Dlatego na zalew w Chorzelach ogłaszaliśmy aż 4 przetargi, co sam stwierdził
jeden z członków obecnego zarządu powiatu – mówi Zenon Szczepankowski

Na budowę zalewu oraz góry zjazdowej w Chorzelach został ogłoszony przetarg, w którym wyłoniono
wykonawcę. 7 grudnia 2018r. minął termin podpisania umowy. Mimo to, umowa nie została podpisana.
Jeżeli w przetargu został wyłoniony wykonawca to zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych zostały zapewnione środki finansowe na realizację tej inwestycji. Gdyby tych
środków nie było, zgodnie z powyższą ustawą, niemożliwe byłoby wyłonienie wykonawcy. Niestety,
w związku z niepodpisaniem umowy firma zapowiedziała wystąpienie o odszkodowanie. Gmina Chorzele
chce uniknąć sytuacji, w której zostanie obarczona winą oraz konsekwencjami, jakie mogą wyniknąć
z niespełnienia wymogów umowy.

Zenon Szczepankowski wierzy, że inwestycja zostanie zrealizowana z korzyścią dla obu stron. - Jeżeli obecne
władze powiatu będą zabiegały o otrzymanie dotacji z różnych źródeł, to istnieje możliwość, że w 2022 roku
wkład własny zarówno powiatu, jak i gminy w to zadanie będzie znikomy, a nawet zerowy. Przez okres,
w którym zarządzałem powiatem, czyli przez 20 lat, jako starosta podpisywałem wiele umów tego typu
z każdą z gmin w powiecie przasnyskim. Do każdej z tych umów zdobyliśmy dofinansowanie, o które
staraliśmy się z wielu źródeł. Dzięki temu, ostatecznie żadna z gmin nie musiała przekazywać
zadeklarowanego w umowie z powiatem wkładu własnego – zaznacza były Starosta.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele nie zmienia swojego stanowiska
Beata Szczepankowska Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele niezmiennie popiera budowę zalewu i góry
zjazdowej w Chorzelach. Burmistrz podkreśla jak ważna jest to inwestycja oraz jak wiele korzyści przyniesie
dla naszej gminy. – Liczę na zmniejszenie środków wkładu gminy poprzez zdobyte dotacje. Jednak nawet
gdyby władzom powiatu nie udałoby się tego osiągnąć, to gmina w wieloletniej prognozie finansowej
zabezpieczyła środki na to zadanie. Nasza gmina poradzi sobie w przyszłości z taką sytuacją finansową.
Warto zaznaczyć, że pieniądze, które poprzednie władze powiatu chciały przeznaczyć na budowę zalewu,
pochodzą ze sprzedaży strefy gospodarczej w Chorzelach – mówi burmistrz Beata Szczepankowska.
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Możemy zyskać naprawdę wiele!
Budowa zalewu oraz góry zjazdowej to nie tylko atrakcja turystyczna dla wszystkich mieszkańców gminy
oraz przejezdnych gości. To przede wszystkim inwestycja, która pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój
gminy, a co za tym idzie zapewni kolejne miejsca pracy. Możliwość zawodowego rozwoju zatrzyma
młodych mieszkańców naszej gminy, a wioski przestaną się wyludniać. Na tej wyjątkowej atrakcji zyska
cały region. Okoliczne tereny staną się bardzo wartościowe nie tylko dla osób chcących tu zamieszkać, ale
także dla przedsiębiorców – wzrosną więc ceny tutejszych działek. Dochód gminy zwiększy się również
poprzez wzrost sprzedaży w lokalnych sklepach. Wszystkie wpływy finansowe zasilą lokalnych
przedsiębiorców oraz budżet naszej gminy, co pozwoli na kolejne remonty dróg, chodników, świetlic
wiejskich, budowę placów zabaw itp. na terenie całej gminy.

Innowacyjny zalew widoczny będzie z powstającej obwodnicy Chorzel i z pewnością przyciągnie rzesze
turystów, chcących skorzystać z uroków naszej gminy. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie
istniejącego zbiornika oraz budowie infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Powstanie więc
narciarska górka zjazdowa wraz z zapleczem technicznym, parkingiem, miejscami do postoju bojerów,
kajaków, łodzi wioślarskich, ścieżka rowerowa oraz tężnia z ławeczkami. Wykonana zostanie także
instalacja oświetleniowa oraz monitoring wizyjny. Na działce na środku zalewu, do której została już
wybudowana droga planowana jest budowa hotelu oraz restauracji z obrotową panoramą. Oprócz tego
zostanie wybudowany basen dla dzieci, którego dno będzie specjalnie przygotowane do tego, aby nie
zarastało i tym samym, w tej części zalewu utrzyma się płytki poziom wody. Miejsce to uniemożliwi
dzieciom wypłynięcie na głęboką wodę, ponieważ ten fragment zalewu oddzielają dwie, krzyżujące się
drogi. Tak przystosowany zbiornik z pewnością pozwoli na świetną, ale przede wszystkim bezpieczną
zabawę najmłodszym mieszkańcom gminy. Niezwykle istotny jest fakt, że zalew w Chorzelach
posiadałby bardzo czystą wodę, ponieważ nie będzie zasilany wodą pobieraną bezpośrednio z rzeki lecz
z dna zbiornika, po przejściu wody przez warstwę piasku. Dodatkowo, w okresie zimowym płytka część
zalewu będzie służyła jako bezpieczne lodowisko, które pozwoli na miłe i rodzinne spędzane czasu
wolnego na świeżym powietrzu. Zamrażanie górki i płytkiej części zalewu nie będzie nic kosztować.
Chłód zostanie wykorzystany z pobliskiej stacji regazyfikacji gazu, który jest dostarczany w temperaturze
-173˚C i musi być podgrzany do temperatury +10˚C.
Z uwagi na liczne korzyści wynikające z budowy zalewu oraz góry zjazdowej w Chorzelach Burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej w Chorzelach o nie przekreślenie szansy na
dalszy rozwój naszej gminy i poparcie tej ważnej inwestycji. Swoje poparcie dla realizacji tego zadania
wyrazili również mieszkańcy, składając do Rady Miejskiej w Chorzelach petycję w sprawie finalizacji
rozpoczętych inwestycji powiatowych na terenie gminy Chorzele m.in. rozbudowę zbiornika retencyjnego
w Chorzelach.
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Prace na oczyszczalni nie zwalniają tempa
Prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa i rozbudowa miejskiej
oczyszczalni ścieków w Chorzelach”, pomimo trudnych warunków atmosferycznych spowodowanych opadami śniegu, nie zwalniają tempa.
Wykonywanych jest szereg robót instalacyjnych i budowlanych.

Przetargi przeprowadzone w ostatnim czasie

Dowóz uczniów do szkół
19 grudnia, na zadanie: „Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Chorzele na podstawie
zakupu biletów miesięcznych", w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób S.C.
B. Czaplicka, K. Czaplicki. Umowa na ww zadanie została podpisana 28.12.2018 r. Wartość zamówienia
wynosi 332 886,00 zł brutto.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Dnia 24 grudnia w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zadania; „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie gminy Chorzele”, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez wykonawcę: Konsorcjum Firm: Błysk Bis Sp. z o.o., Spółka Komandytowa - Lider, Błysk Bis Sp.
z o.o. – Partner. Na ww zadanie umowa została podpisana 28.12.2018 r. Wartość złożonej oferty to
882 680,25 zł brutto.
Dostawa oleju opałowego
27 grudnia w prowadzonym postępowaniu dotyczącym zadania; „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla
jednostek organizacyjnych Gminy Chorzele i jednostek OSP z terenu Gminy Chorzele” wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę; BENZOL SP Z 0 .0 . Umowa
z dostawcą została podpisana 28.12.2018 r. Wartość zamówienia wynosi 457 253,83 zł brutto.
Kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia w Krukowie
W prowadzonym postępowaniu dotyczącym zadania; „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia
wraz ze zbiornikiem betonowym w miejscowości Krukowo (działka ewidencyjna 193/3, obręb ewidencyjny
Krukowo )” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm : Inwest Serwis Sp. z o. o, Enox Sp. z o.o. Wartość złożonej oferty to 464 940,00 zł brutto.
Ubezpieczenia
W
prowadzonym
postępowaniu
dotyczącym
zadania:
„Ubezpieczenie
mienia
i odpowiedzialności cywilnej Miasta i Gminy Chorzele w okresie od 12.11.2018 do 11.11.2021 roku”
wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: na Zadanie 1
(Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro
Regionalne w Ostrołęce. Wartość zamówienia to 126.038.00 zł brutto. Na zadanie 2 i 3 (Ubezpieczeń
komunikacyjnych OC, NNW, AC/KR, ASS oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Płocku. Wartość złożonej oferty na zadanie 2
wynosi 118.437.00 zł brutto oraz na zadanie 3 wynosi 33.150.00 zł brutto.

Ważne inwestycje
Prace dotyczące budowy na ulicy Brzozowej oraz przebudowy drogi dojazdowej do szkoły w Zarębach
dobiegły końca. Nastąpił odbiór prac tych niezwykle ważnych i potrzebnych inwestycji.
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20 grudnia obyło się wyjątkowe, bo wigilijne spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej z sołtysami z terenu Gminy Chorzele.
Spotkanie składało się z dwóch części: roboczej i uroczystej. Rozpoczęło się sprawozdaniem burmistrz Beaty
Szczepankowskiej z inwestycji zrealizowanych w 2018 roku na terenie naszej gminy. Sołtysi z zainteresowaniem wysłuchali informacji przedstawionych przez burmistrz po czym wspólnie dyskutowali o dalszych losach
naszej Małej Ojczyzny. Wspólnie doszli do wniosku, że dobro naszej gminy oraz jej ciągły rozwój to podstawa
i priorytet, o który trzeba zabiegać i dbać. Tylko w zgodzie i dążeniu do wspólnego celu możemy osiągnąć
sukces. Po tych owocnych rozmowach i wymianie poglądów, zgromadzeni zgodnie z tradycją podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

- Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu, by ten magiczny okres był czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Życzę, by przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej
atmosfery, a nadchodzący Nowy Rok obfitował w pomyślność, siłę i energię do tworzenia nowych pomysłów i
realizacji planów – mówiła burmistrz Beata Szczepankowska.

Kolejnym punktem spotkania była przygotowana przez utalentowaną młodzież świąteczna oprawa słownomuzyczna. Młodych artystów: Julię Danelską, Julitę Grabowską, Darię Milewską, Zuzannę Olber, Patrycję
Sendrowską, Natalię Tłoczkowską oraz Sebastiana Panuś, przygotowała Bożena Parandyk oraz Zbigniew Borowski działający przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Chorzelach. Dzięki naszej młodzieży zgromadzeni mogli bliżej poznać tradycje nocy wigilijnej oraz poczuć ciepłą atmosferę świąt.
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Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przy współpracy z MGKRPA zorganizowała cudowne mikołajki
dla dzieci z terenu naszej gminy. Akcję mikołajkową podzielono na dwie grupy wiekowe.

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 grudnia dla dzieci starszych w wieku 11 – 15 lat. W wydarzeniu
wzięło udział 129 uczniów. Uroczystość rozpoczęła się pouczającym spektaklem profilaktycznym
pt. „Wyjście awaryjne”. To niezwykła opowieść poruszająca trudne tematy „przemocy”. Spektakl składał
się z szeregu scen opisujących różne odcienie przemocy oraz bohaterów uwikłanych w trudne życiowe
sytuacje prezentujących odmienne podejście do tego tematu. Spektakle takie jak ten odgrywają istotną
rolę w kształceniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży. Wykorzystanie teatru w celach edukacyjnych
pozwala młodym widzom na zdobycie dodatkowej wiedzy, podanej w przystępnej i kreatywnej formie.
Kolejnym widowiskiem przygotowanym dla dzieci był spektakl ekologiczny pt. „Złe decyzje”.
Przedstawienie w niezwykle mądry sposób ukazało naszym młodym widzom, że ”Ziemia nie należy do
człowieka, bo to człowiek należy do Ziemi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się też
człowiekowi.” Jak decyzje, które podejmujemy mogą wpływać na nasze otoczenie? Czy z pozoru
niewinne działania mogą mieć poważne konsekwencje? Celem spektaklu było propagowanie wśród
młodzieży postaw świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Miał on za
zadanie popularyzację właściwych zachowań, takich jak konieczność zmniejszenia wytwarzanych
odpadów, potrzeby ich segregacji i recyklingu. Ukazał również, jak ważnymi kwestiami są ograniczenia
niskiej emisji oraz jak smog wpływa na zdrowie ludzi. Niezaprzeczalnym atutem przedstawienia była
bogata scenografia, oprawa muzyczna oraz wartka i pełna humoru akcja. Te niezwykle zabawne
i pouczające widowiska przygotowało Krakowskie Biuro Promocji Kultury.

18 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe dla grupy dzieci młodszych, w której wzięło udział 120
uczniów. Burmistrz Beata Szczepankowska powitała wszystkich zgromadzonych po czym zaprosiła ich na
magiczny spektakl pt. „Bałwanek Tico i królowa Fruncja” w wykonaniu Teatru Katarynka z Warszawy.
To musicalowa opowieść o przyjacielskim i pomocnym bałwanku. Nie zabrakło również wątków edukacyjnych poświęconych zimie, która bywa niebezpieczna oraz zabaw na lodzie mogących źle się skończyć, gdyż
lód bywa kruchy. Po spektaklu odbyły się warsztaty oraz animacje. Zajęcia miały na celu sprawić, by dzieci
stały się bardziej otwarte, śmiałe, kreatywne i pełne pomysłów.

Dla uczestników mikołajek, zarówno grupy młodszej jak i starszej, przygotowany był obiad. Dużą
niespodzianką okazał się także pyszny tort. Jednak to przybycie św. Mikołaja okazało się największą
atrakcją, na którą wszyscy czekali z niecierpliwością. Wszystkie dzieciaczki otrzymały świąteczne prezenty,
a radości nie było końca. Dzieci na pewno zapamiętają te bajkowe mikołajki na bardzo długo. Tymczasem
czekamy już na kolejne spotkanie za rok, by znów zobaczyć te zadowolone buzie, bo radość dziecka to
największa wartość na świecie!
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„Rolniku zareaguj, a unikniesz upadku” – działania prewencyjne KRUS dla rolników
w Brzeskach-Kołakach

Placówka Terenowa KRUS w Przasnyszu 07.12.2018 roku przeprowadziła szkolenie z zakresu BHP przy
pracy w gospodarstwie rolnym dla rolników/domowników w Brzeskach Kołakach gmina Chorzele
pt. „Rolniku zareaguj, a unikniesz upadku”. Spotkanie odbyło się u Sołtysa. Celem szkolenia było
poszerzenie wiedzy wśród rolników z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, przestrzegania zasad bhp oraz
zapobieganie wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym , głównie z grupy - upadki. Na wstępie szkolenia
zostały omówione przez przedstawiciela KRUS zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz
zasady postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej. Starszy specjalista Małgorzata Krawczyk
przedstawiła główne przyczyny wypadków najczęściej zgłaszanych do PT w latach 2016 – 2017, które zgłosili

rolnicy z terenu działania placówki, podając przykłady tych zdarzeń . Szczególny nacisk został położony na
upadki, gdyż wypadków z tej grupy występuje co roku najwięcej.

W celu uzupełnienia wiedzy uczestnicy otrzymali materiały prewencyjne i kalendarze na 2019 rok.
W szkoleniu wzięło udział 9 osób, w tym pan sołtys. Podsumowaniem szkolenia był konkurs wiedzy o bhp,
który stanowił test 15 pytań, a wzięło w nim udział 8 osób. Po sprawdzeniu testów komisja wyłoniła
zwycięzców: I miejsce zajął pan Janusz Rapacki, II pan Mieczysław Rapacki i III pani Krystyna Rapacka .
Ponadto przyznano wyróżnienie dla pani Jadwigi Rapackiej, a pozostali uczestnicy otrzymali łopaty do
odśnieżania szlaków komunikacyjnych na podwórzu. Wraz z gratulacjami za posiadaną wiedzę laureatom
konkursu Kierownik PT KRUS w Przasnyszu wręczył nagrody rzeczowe promujące bezpieczeństwo pracy
w gospodarstwie ufundowane przez KRUS .
W szkoleniu zostały wykorzystane banery z logo KRUS.
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Profilaktyka uzależnień—walczymy z nałogiem!

opracowała: B. Fuks — Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Jeśli zauważasz u siebie problem z nadużywaniem alkoholu lub ktoś z twoich bliskich
nadużywa alkoholu zwróć się po pomoc do Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chorzelach!
Przewodnicząca MGKRPA — Grażyna Łachacz, nr telefonu: 29 751-54-71
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii —
Beata Fuks, nr telefonu: 29 751-65-58

Wzory spożywania alkoholu
Negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu jest wiele i najczęściej zależą one od ilości spożywanego
alkoholu. Osoby pijące alkohol mogą zmieniać wzór spożywania alkoholu w ciągu swojego życia. Znamy
przecież osoby, które (z bardzo różnych powodów) mają/miewały okres nadmiernego picia, a później
ograniczyły swoje picie lub stały się abstynentami. Jednak dla części osób pijących alkohol nadmiernie,
powrót do picia o niskim poziomie ryzyka nigdy nie będzie możliwy i w ich przypadku najlepszym
i niekiedy jedynym rozwiązaniem byłaby abstynencja.
Przez wiele lat w dostępnej literaturze pojawiały się różnorodne określenia związane ze wzorem picia. Pisano
o piciu towarzyskim, okazjonalnym, czasami nawet o bezpiecznym, nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu.
Te pierwsze nazwy mogą być bardzo mylące, ponieważ tak naprawdę nie mówią nic o sposobie pici, czyli
np. ilościach wypijanego alkoholu. Poza tym nie możemy w ogóle mówić o bezpiecznym piciu. Światowa
Organizacja Zdrowia wyróżnia cztery podstawowe wzory spożywania alkoholu:
Picie o niskim poziomie ryzyka—to spożywanie alkoholu okazjonalne, w niewielkich ilościach, niepowodujące
ani stanów upojenia, ani szeroko rozumianych szkód zdrowotnych. Przy takim sposobie picia ryzyko wystąpienia np.. Szkód zdrowotnych jest niskie (stąd nazwa).
Picie ryzykowne—to spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach (jednorazowo i w czasie), które nie pociąga za sobą jeszcze konsekwencji zdrowotnych, ale jeśli taki wzór picia się utrzyma, to z pewnością one się pojawią.
Picie szkodliwe—to spożywanie alkoholu, które prowadzi do wystąpienia szkód zdrowotnych.
Uzależnienie od alkoholu—jest efektem długotrwałego i szkodliwego spożywania alkoholu, a także nadmiernego o nim myślenia, które zaczyna dominować nad innymi zachowaniami człowieka. Uzależnienie rozpoznajemy
na podstawie objawów.
Dla obiektywizacji powyższych pojęć Światowa Organizacja Zdrowia opracowała pewne robocze normy, które
określają częstotliwość i ilość alkoholu, wskazujące na występowanie danego wzoru picia. Ważną wartością
przy tych normach jest porcja standardowa alkoholu. Taka porcja zawiera 10 g czystego alkoholu, co oznacza,
że wypijając 250 ml piwa 5% lub 100 ml wina 12 % lub też 30 ml wódki 40%, za każdym razem spożywamy tę
samą ilość alkoholu, czyli właśnie jedną porcję standardową.

Musimy wiedzieć, że organizm człowieka zupełnie inaczej zareaguje po wypiciu 0,5 lira piwa, a inaczej
po wypiciu 0,5 litra wódki, ponieważ w pierwszym przypadku są to 2 porcje standardowe alkoholu, a w drugim
ok. 17.
Warto pamiętać o tym, że płeć jest tutaj czynnikiem różnicującym, gdyż dla kobiet wypijanie takich samych
dawek alkoholu co mężczyźni jest z wielu powodów bardziej ryzykowne i szkodliwe.
Źródło: Wzory spożycia alkoholu. Picie szkodliwe i uzależnienie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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ZAWODY W PIŁKĘ SIATKOWĄ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY
CHORZELE – II EDYCJA
Chorzele 08.12.2018
Do zawodów zgłosiło się 9 drużyn, które organizator podzielił na trzy grupy. W grupie rozgrywano mecze systemem każdy z każdym. Zwycięscy grup grali o miejsca I-II, drugie miejsca o IV – VI, trzecie
miejsca o VII – IX. Tu drużyny też walczyły o miejsca systemem każdy z każdym.
Mecze o miejsce I,II,III
1. AZS OLSZTYN — PRZYJACIELE OSTROŁEKA 0 : 2
2. AZS OLSZTYN — MIX MAZURY 2 : 1
3. PRZYJACIELE OSTROŁEKA — MIX MAZURY 0 : 2
Mecze o miejsce VII,VII,IX
1. ORŁY CHORZELE GLIMATIAS CHORZELE
2:0
2. ORŁY CHORZELE - ANKROM ZARĘBY 1 : 2
3. GLIMATIAS CHORZELE - ANKROM ZARĘBY 0 : 2

Mecze o miejsce IV,V,VI
1. WĄSEWO — NA LAJCIE 2 : 0
2. WĄSEWO — KRASNE 2 : 0
3. NA LAJCIE — KRASNE 2 : 0

Podsumowanie :
I miejsce PRZYJACIELE OSTROŁĘKA
II miejsce AZS OLSZTYN
III miejsce MIX MAZURY
IV miejsce NA LAJCIE
V miejsce WĄSEWO
VI miejsce KRASNE
VII miejsce ANKROM ZARĘBY

VIII miejsce ORŁY CHORZELE
IX miejsce GLIMATIAS CHORZELE
Fundatorem pucharów i dyplomów była Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.
Sędzia główny zawodów – Danelski Andrzej.
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Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. ustawą
śmieciową. Już wkrótce będzie obowiązywał nowy system selektywnej zbiórki odpadów i jeszcze
wyższe opłaty dla tych, którzy nie segregują śmieci. Dotąd osoby, które deklarowały segregację,
wnosiły miesięczną opłatę śmieciową niższą niż ci, którzy od razu zapowiadali, że segregacją
odpadów zajmować się nie chcą. Jak zakładają zmiany projektowane w ustawie śmieciowej, wyboru
już nie będzie. O nowych przepisach dotyczących segregowania odpadów mówiło się od dłuższego
czasu. Jedna z kluczowych zmian będzie dotyczyć wysokości opłat w przypadkach gdy odpady
komunalne nie są zbierane w sposób selektywny. W takiej sytuacji stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynosić będzie dużo więcej. Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy zakłada,
iż selektywna zbiórka ma być obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości. Z dniem wejścia
nowych przepisów w życie będziemy zobligowani do segregacji odpadów w systemie pięciofrakcyjnym, a więc segregować będziemy do co najmniej pięciu pojemników: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane. Kolejna zmiana ma dotyczyć zwolnienia
w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zagospodarowujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. To tylko nieliczne ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Środowiska w projekcie ustawy nowelizującej.

Za wywóz nieczystości już wkrótce zapłacimy więcej
Wpływ na podwyżki za wywóz śmieci ma nie tylko nowelizacja ustawy ale przede wszystkim znaczny
wzrost cen w porównaniu chociażby do roku poprzedniego. Oferty firm odbierających odpady zawierają
zawrotne stawki. Jak tłumaczą przedsiębiorcy, składa się na to wiele czynników, m.in. podwyżka cen paliwa, energii, rosnące płace minimalne dla pracowników, a przede wszystkim coraz wyższe opłaty za
gospodarowanie odpadami. W ostatnim czasie obserwujemy niepokojący wzrost cen za składowanie
odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), gdzie składowane
są nasze nieczystości. Wzrosła również opłata środowiskowa, której stawki ustala rozporządzeniem minister środowiska, który w latach 2014 – 2018 podwyższył je o przeszło 200 %. Konsekwencją tego będą
podwyżki, co niestety boleśnie odczują mieszkańcy ponoszący i tak nie małe już opłaty z tytułu odbioru
odpadów. W wielu gminach na terenie całej Polski opłaty te wzrosły nawet o 100 % i więcej.

Działania podjęte w naszej gminie
W Gminie Chorzele, tak jak i w innych gminach, niestety nieuniknione będzie podniesienie cen za wywóz
nieczystości. Wprowadzone są już jednak działania mające na celu przeprowadzenie zmian w sposób jak
najmniej odczuwalny dla naszych mieszkańców. Burmistrz Beata Szczepankowska 11 stycznia wzięła
udział w spotkaniu dotyczącym podwyżek opłaty środowiskowej jak również opłat związanych ze
składowaniem odpadów komunalnych w RIPOK. Było to spotkanie robocze z wszystkimi burmistrzami
i wójtami powiatu przasnyskiego, którego celem było wspólne zbadanie problemu i podjęcie działań
mających na celu powstrzymanie monopolistycznych tendencji kształtowania cen. Na spotkaniu ustalono,
że konieczne są zmiany ustawowe, które regulowałyby kwestie cen. Wynikiem tego było wspólne
działanie polegające na przygotowaniu tzw. uchwał intencyjnych do władz rządowych. Obecnie został
wystosowany apel do centralnych organów administracji publicznej w sprawie podjęcia niezwłocznych
działań na rynku gospodarowania odpadami. Gmina przeprowadza również analizę kosztów wywozu
odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele, na podstawie której zostanie przygotowana stosowna
uchwała.
Źródła: https://legislacja.rcl.gov.pl, https://prawodlasamorzadu.pl/drukuj/13137.
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Przypominamy, że odpady
muszą być wystawione
przed posesję do godziny
7.00 rano.
Odpady niewystawione lub
nieprawidłowo
posegregowane nie zostaną
odebrane.
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Informujemy jednocześnie, że odpady
pochodzące z działalności rolniczej oraz
działalności gospodarczej nie są zaliczane do
odpadów komunalnych, a co za tym idzie nie
będą zabierane ani z odpadami zmieszanymi,
ani z odpadami segregowanymi.
Do grupy odpadów, które NIE będą zabierane
zaliczamy: sznurki od beli, siatka od beli, folia
po sianokiszonce, worki jutowe i inne
opakowania po nawozach, opakowania po
środkach ochrony roślin, itp. Uprzejmie
informujemy, że w przypadku stwierdzenia
w/w odpadów w pojemnikach bądź workach
te nie zostaną zabrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania
odpadów zgodnie z harmonogramem,
prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy.
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Źródło: Mazowiecki Rynek Pracy. Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 6/2018, s. 30.

