autor: Monika Sobierajewska

Gmina Chorzele stawia na inwestycje!
Budżet gminy Chorzele na 2018 wyróżnia się na tle innych gmin powiatu
przasnyskiego. W tym roku na inwestycje przeznaczono ponad 33,6 miliona
złotych, co świadczy o tym, że gmina rozwija się w szybkim tempie. Dzięki
takiej pracy samorządu na czele z radnymi i burmistrz Beatą
Szczepankowską, Chorzele staną się za kilka lat silnym punktem
gospodarczo – inwestycyjnym na mapie naszego regionu!
Rok 2017 w pigułce
W 2017 roku gmina zrealizowała ponad 60 inwestycji i projektów.
Przeprowadzono 83 zamówienia publiczne, które dotyczyły zarówno zadań
inwestycyjnych, jak również dostaw i usług. Zamówienia publiczne opiewały na
kwotę około 37, 7 mln złotych. Dzięki wszelkim inwestycjom, gmina z pewnością
zatrzyma młodych mieszkańców w naszej gminie, ale także podniesiony zostanie
standard ich życia, co z kolei przyczyni się do wzrostu dochodów gminy.
Pracowity rok, przyszłościowy budżet
Rok 2018 w gminie Chorzele zapowiada się bardzo pracowicie. Wydatki
zaplanowano w wysokości 75.570.757,48 złotych, w tym wydatki bieżące w
kwocie 41. 905.409,63 złote (co stanowi 55,45%) oraz wydatki majątkowe, czyli
inwestycyjne w wysokości 33.665.348,85 zł (co stanowi 44,55%). Gdyby gmina
zrealizowała plan dotyczący zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 roku, to
dług stanowiłby 39,7 % (a może wynosić do 60%) planowanych dochodów
określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok. Wskaźniki
dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w budżecie roku 2018
wynoszą 2,99%, a maksymalnie mogą wynosić do 15%.
Inwestycje przede wszystkim
Planowanych jest ponad 45 poważnych inwestycji. Z zakresu gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa
miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach (na którą samorząd pozyskał
wielomilionowe dofinansowanie). Wkrótce zostanie ogłoszony także przetarg na
budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem. Trwają
roboty budowlane dotyczące kanalizacji w Chorzelach, Bagienicach, Budkach i

Opaleńcu. Ogłoszony zostanie również przetarg na przyłącza wodociągowe
miedzy innymi do Dąbrówki Ostrowskiej. Co roku jest także usuwany azbest z
terenu miasta i gminy.
Oświetlenie uliczne
Do marca 2018 zostanie wykonane oświetlenie: Chorzele (ul. Grunwaldzka),
Nowa Wieś Zarębska, Zaręby Ostrówek, Krukowo (Góry), Poścień Wieś
(kolonia), Czaplice Furmany. Do marca 2018 roku zostaną wykonane projekty:
Chorzele (ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Ignatowskiego), Krzynowłoga Wielka
(kolonia). W styczniu 2018 roku zostaną zlecone projekty: Mącice, Ścięciel,
Krzynowłoga Wielka (kierunek Bogdany Wielkie), Annowo, Chorzele (ul. A.
Mickiewicza), Grąd Rycicki. Ponadto dowieszane jest kolejne oświetlenie.
Dowieszono oprawy w miejscowościach: Budki, Chorzele (ul. Karczewskiego),
Bagienice, Krukowo.
Gmina dba o różne sfery życia
Inwestycje realizowane przy zaangażowaniu radnych, dotyczą również między
innymi: rozbudowy targowiska w Chorzelach, budowy świetlic (Zdziwój Stary),
budowy placów zabaw (Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś,
Rembielin), budowy i remontów chodników i ulic (obszar całej gminy Chorzele).
Zostaną także wykonane projekty dróg i chodników na terenie całej gminy.
Powstaną również tzw. Otwarte Strefy Aktywności.
Liczy się głos mieszkańców
Mieszkańcy sami mają wpływ na to, co dzieje się w naszej gminie. W minionym
roku odbyła się ankieta, w którym społeczność mogła zdecydować, jak będzie
wyglądać w przyszłości nasz stadion. Młodzież zgłosiła kilka propozycji:
pumptrack, plac do kalisteniki, skatepark, tor do jazdy na rolkach i dirt jumping.
Największe poparcie w ankiecie uzyskał pomysł utworzenia placu do kalisteniki,
który jest przeznaczony do siłowego i sprawnościowego treningu ulicznego. W
trakcie realizacji jest projekt na modernizację stadionu miejskiego w Chorzelach.
Gmina czerpie z dofinansowań
Część inwestycji gminnych nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowania unijne
i krajowe. W minionym roku udało się pozyskać około 13 mln złotych z różnych
źródeł. Także i w tym roku gmina planuje różnorodne inwestycje, które będą
realizowane przy udziale około 10 mln z funduszy unijnych.
Rozwój przedsiębiorczości
W minionym roku rozpoczęły się procedury związane z budową osiedli
mieszkaniowych oraz farm fotowoltaicznych, które zaczną się realizować w 2018
roku. Dzięki pracy i zaangażowaniu powiatu przasnyskiego, Chorzele odczuwają
znaczny wpływ inwestycji towarzyszących budowie strefy gospodarczej. Jak

przyznaje Beata Szczepankowska, spółki Skarbu Państwa przyśpieszyły budowę
infrastruktury strategicznej w zakresie gazyfikacji i elektryfikacji. Już teraz
można podpisywać umowy na przyłącza gazowe i dostawę gazu na potrzeby
gospodarstw domowych i przedsiębiorców w mieście Chorzele. Spółka PGN
zakończyła już swoją inwestycję na terenie Chorzel. Do tej pory spółka wydała
na terenie powiatu około 20 milionów złotych na realizację swoich planów. To
proekologiczne działanie ze strony powiatu i gminy Chorzele, z pewnością
przyczyni się do czystego powietrza, a tym samym poprawy zdrowia przyszłych
pokoleń.
Nowoczesność i bezpieczeństwo
W gminie zostały też przebudowane na kablowe prawie wszystkie linie średniego
napięcia, co zmniejsza diametralnie ryzyko przerw w dostawach prądu na skutek
huraganów czy śnieżyć. Spółka PGE rozpoczęła już projektowanie linii
wysokiego napięcia do Wielbarka, co zabezpieczy mieszkańców gminy i całego
powiatu w dostawy prądu z dwóch źródeł, a tym samym ciągłość dostaw. Jeszcze
kilka lat temu realizacja tych inwestycji wydawała się nieosiągalna, nie było
widać żadnych perspektyw ich realizacji. Z całą mocą trzeba podkreślić, że dzięki
staraniom władz samorządu marszałkowskiego, powiatowego i gminnego
niemożliwe stało się możliwe. Bez tych strategicznych inwestycji nie byłoby
żadnych szans na dalszy rozwój naszej gminy.
Dwa lata do uruchomienia linii kolejowej
Uruchomienie linii kolejowej to bez wątpienia przełomowe przedsięwzięcie w
życiu całego regionu. Gmina Chorzele uczestniczyła w rozmowach, które
polegały na uzgodnieniu przejazdów kolejowych oraz inwestycji z tym
związanych. Mowa o budowie nowych dróg oraz nowoczesnego dworca
kolejowego. Na koniec 2020 roku zostanie uruchomiona linia kolejowa do
Ostrołęki, co potwierdziły w piśmie Polskie Linie Kolejowe.
Powiat nie zwalnia tempa
Powiat nie hamuje w sferze inwestycji, wręcz przeciwnie - nabierają one coraz
to większej mocy i tempa, które to napędza rozwój wszystkich gmin powiatu,
także Chorzel. Przykładem jest budowa obwodnicy Chorzel z mostem na rzece
Orzyc i przepustem nad kanałem. Z pewnością wpłynie to na bezpieczeństwo
mieszkańców i sprawną organizację ruchu drogowego. W planach jest również
między innymi budowa zalewu z górą zjazdową. Bardzo istotnym
przedsięwzięciem jest budowa inkubatora przedsiębiorczości, remont wszystkich

dróg powiatowych na terenie gminy. To tylko część przedsięwzięć, które znacząco
wpłyną na rozwój gminy Chorzele.
Kluczowy inwestor
W 2017 roku gmina Chorzele pozyskała kluczowego inwestora, który w
niedalekiej przyszłości może zainwestować nawet 2 miliardy złotych. Powstanie
kilkaset, a w przyszłości tysiąc miejsc pracy. Dzięki inwestorowi oraz firmom
kooperującym, bardzo szybko przyspieszony zostanie rozwój gminy. Dało się to
zauważyć już w minionym roku, poprzez inwestycje związane ze strefą
gospodarczą.

