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              Szanowni Pañstwo!
Z dum¹ prezentujê walory naszej gminy, w której warto inwestowaæ, 

mieszkaæ i wypoczywaæ. Mam nadziejê, ¿e publikacja prezentuj¹ca najnowszy jej 
wizerunek spotka siê z Pañstwa zainteresowaniem.

Dzisiejsze Chorzele to nie tylko nostalgiczne wspomnienia z przesz³o�ci 
miasta i gminy. Chorzele  XXI wieku  to przede wszystkim prê¿ny i dynamicznie 
rozwijaj¹cy siê o�rodek przemys³owy, gospodarczy oraz kulturalno-rekreacyjny. 
Wciąż zmienia swój wizerunek, nowocze�nieje i piêknieje. Prorozwojowa i przyjazna 
dla inwestorów polityka w³adz lokalnych zachêca do zak³adania tutaj nowych firm 
oraz do rozbudowy ju¿ istniej¹cych. W³adze samorz¹dowe maj¹ pe³n¹ �wiadomo�æ, 
¿e rozwój w d³ugiej perspektywie czasowej bêdzie zdeterminowany jako�ci¹ ¿ycia 
zaoferowan¹ jego mieszkañcom.

O przesz³o�ci Miasta i Gminy Chorzele  przypominaj¹ liczne ko�cio³y, 
dworki i parki dworskie, a tak¿e miejsca pamiêci. Gmina organizuje szereg 
cyklicznych imprez kulturalno-rekreacyjnych. Stanowi ona również obszar bardzo 
interesujący pod względem przyrodnicznym. Na jej terenie znajduje siê kilka szlaków 
turystycznych.

Gmina posiada tak¿e dogodne po³¹czenia z nieodleg³ymi du¿ymi 
aglomeracjami (oko³o 140 km od Warszawy i oko³o 80 km od Olsztyna). Po³o¿enie 
przy drodze krajowej nr 57 zapewnia doskona³¹ dostêpno�æ komunikacyjn¹
i stanowi gospodarcz¹ szansê.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy wszystkich 
szukaj¹cych wypoczynku oraz tych, którzy w rozwoju naszej gminy widz¹ swoj¹ 
przysz³o�æ.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
                    Beata Szczepankowska

Miasto Chorzele widok z wieży kościelnej
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CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY
Gmina Chorzele jest jedn¹ z 314 gmin 

po³o¿onych  na pó³nocnym skraju Mazowsza, na 
granicy z województwem warmiñsko-mazurskim, na 
terenach okre�lanych jako �Zielone P³uca Polski�. 
Podzielona jest na 41 so³ectw obejmuj¹cych 66 
miejscowo�ci. Stanowi najwiêksz¹ powierzchniowo 

2gminê województwa (371,53 km). Mieszka tu 
³¹cznie oko³o 10.600 mieszkañców. 
Terytorium wykazuje znaczn¹ ró¿norodno�æ 
przyrodnicz¹ � po stronie wschodniej i pó³nocnej 
znajduj¹ siê p³askie, równinne tereny zbudowane 
g³ównie z piasków, po stronie zachodniej natomiast 
� tereny pofa³dowane z czêstymi wypiêtrzeniami 
przekraczaj¹cymi czêsto 150 m n.p.m., co dla 
Mazowsza jest rzadko�ci¹. Znajduje siê tu najwy¿sze 
wzniesienie województwa � Góra Dêbowa, 
o wysoko�ci 236 m n.p.m. Teren gminy przecinaj¹ 
dwie rzeki � Orzyc i Omulew. Ta druga jest 
szczególnie cenna przyrodniczo, dlatego jej dolina, 
wraz z dolin¹ dop³ywu � P³odownicy, zaliczono 
w sk³ad sieci NATURA 2000. 
Miasto Chorzele otrzyma³o prawa miejskie w 1542 r., 
jednak¿e ju¿ wiele wieków wcze�niej rozwija³o siê tu 
osadnictwo. Gmina Chorzele to gmina wielu granic, 
w tym: granic politycznych (1343 r. � 1939 r.), 
etnogra-ficznych, geograficznych, administracji 
ko�cielnej oraz le�nych.
Mieszkañcy  trudni¹ siê w wiêkszo�ci rolnictwem. 
Sprzyja to wypoczynkowi na ³onie natury, dlatego 
nasza gmina coraz czê�ciej staje siê miejscem 
wypoczynku weekendowego. Walory  przyrodnicze 
stwarzaj¹ dogodne warunki do uprawiania 
wszelkich form aktywnej turystyki (rowerowej, 
pieszej i kajakowej). Skorzystali z tego m.in. 
zawodnicy startuj¹cy w wy�cigu Merida Mazovia  
MTB Marathon. £atwo�æ dojazdu oraz brak nat³oku 
turystów sprawia, ¿e odwiedzaj¹cy nasz¹ gminê 
mog¹ liczyæ na kameralny odpoczynek z dala od 
wielkomiejskiego zgie³ku. 

BIZNESOWA PRZYSZ£O�Æ 
MIASTA I GMINY CHORZELE
Miasto i Gmina Chorzele tworzą korzystne warunki 
dla inwestorów krajowych i zagranicznych, dlatego 
priorytetowo traktują rozwój gospodarczy. Oprócz 
utworzonej Przasnyskiej Strefy Gospodarczej 
w Sierakowie w³adze Starostwa Powiatowego 

Zalew miejski w Chorzelach 
(zbiornik retencyjny)

Urząd Miasta i Gminy Chorzele

Chorzele – rondo
 im. Brygady Syberyjskiej

Publiczne Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II 

w Chorzelach
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w Przasnyszu pracuj¹ nad utworzeniem chorzelskich 
podstref Przasnyskiej Strefy Gospodarczej, takich jak:
1. Przasnyska Strefa Gospodarcza � Podstrefa I 
w Chorzelach � powierzchnia 179 ha (z mo¿liwo�ci¹ 
powiêkszenia do 400 ha) � tereny pod dzia³alno�æ 
gospodarcz¹, produkcyjn¹ i sk³adow¹.
2. Przasnyska Strefa Gospodarcza � Podstrefa II 
w Chorzelach � powierzchnia 82,5 ha (z mo¿liwo�ci¹ 
powiêkszenia do 120 ha) � tereny pod turystykê, 
sport i rekreacjê.

Projekty obejmuj¹ wykonanie dróg wewnêtrznych 
i dojazdowych z funkcj¹ parkingow¹, przy³¹czem 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
instalacji wodoci¹gowej, telekomunikacyjnej oraz 
reaktywacjê linii kolejowej i budowê bocznicy 
kolejowej w bezpo�rednim s¹siedztwie terenów 
inwestycyjnych. Po roku 2014 zostanie uruchomiony 
odcinek kolejowy Wielbark � Chorzele � Ostro³êka. 
W lutym 2012 r. powiat przasnyski zawar³ 
z Mazowieck¹ Spó³k¹ Gazownicz¹ umowê 
o wspó³pracy w zakresie gazyfikacji Miasta i Gminy 
Przasnysz i Chorzele. Plan inwestycyjny według 
umowy przewidziany jest na rok 2013. Natomiast w 
pa�dzierniku 2012 r. powiat podpisa³ z PGE 
Dystrybucja w Warszawie umowê na wykonanie linii 
wysokiego napiêcia 110 kV z Przasnysza do Chorzel. 
Inwestycja bêdzie realizowana w latach 2013-2014. 
W Sierakowie znajduje siê ju¿ biznesowo-
-turystyczne lotnisko trawiaste o powierzchni 107 ha 
oraz Przasnyska Strefa Gospodarcza o powierzchni 
199 ha, a najbli¿sze lotniska miêdzynarodowe 
znajduj¹ siê w Warszawie (115 km) oraz Modlinie 
(95 km).

D¹¿ymy do zaktywizowania lokalnego rynku pracy 
i wzmocnienia potencja³u zawodowego 
mieszkañców. Przyszli inwestorzy spotkaj¹ siê u nas 
z przyjaznym przyjêciem. Burmistrz z Rad¹ Miasta 
okre�li³a dodatkowo warunki udzielania pomocy 
przedsiêbiorcom � w postaci zwolnienia z podatku 
od nieruchomo�ci dla tych, którzy utworzyli nowe 
przedsiêbiorstwo lub rozbudowali istniej¹ce, b¹d� 
te¿ utworzyli nowe miejsca pracy.

Obecnie na terenie gminy do najwiêkszych 
przedsiêbiorców nale¿¹ dwa du¿e zak³ady 
mleczarskie: SM Mazowsze oraz zak³ad Bel Polska 
Sp. z o.o. bêd¹cy czê�ci¹ francuskiego koncernu Bel 
Fromageries.

Rzodkiewnica 
- most po przebudowie

Rycice - plac zabaw

Iluminacja świetlna 
w Chorzelach
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 ZABYTKI MIASTA I GMINY CHORZELE
Ko�cio³y rzymskokatolickie
� Chorzele � ko�ció³ neoromañski pw. Świętej  
   Trójcy 1872-1878, według projektu Adolfa 
   Schimmelpfenninga,
� Duczymin � ko�ció³ neogotycki pw. 
   Wniebowziêcia NMP � 1888 r. (maryjne 
   sanktuarium Matki Boskiej Duczymiñskiej),
� Krukowo � ko�ció³ pw. Mi³osierdzia Bo¿ego,
� Krzynow³oga Wielka � ko�ció³ pw. Wszystkich 
   �wiêtych � 1859 r. � (zakoñczenie budowy),
� Opaleniec � ko�ció³ pw. Opieki �w. Józefa � II 
   po³. XIX w.,
� Zarêby � ko�ció³ pw. �w. Wawrzyñca 
   z czteroboczn¹ dzwonnic¹ � 1775 r., 
� Zdziwój Nowy � ko�ció³ parafialny.
Ko�ció³ ewangelicki
� Opaleniec � ko�ció³ z 1878 r., po 1945 r. 
   opuszczony, koniec lat 80. XX w. zaadoptowany  
   na hotel, obecnie w³asno�æ prywatna.
Dwory i parki
� Bogdany Wielkie � zespó³ dworski � XIX w., 
   według projektu Adolfa Schimmelpfenninga,
� Czaplice Wielkie � pozosta³o�ci parku 
   dworskiego,
� Czarzaste Wielkie � park podworski � XIX w.,
� Krzynow³oga Wielka � dwór � pa³acyk 
   z dwuhektarowym parkiem dworskim � II po³. 
   XIX w., od 1945 r. w³asno�æ pañstwa, według 
   projektu Adolfa Schimmelpfenninga,
� Rycice � park dworski, I po³. XIX w.

Zespo³y osadniczo � grzebalne
� Prz¹talina � osada i cmentarzysko na wydmie 
   �£ysa Góra� � wczesna epoka ¿elaza XVII w.

Kapliczki, figurki, pomniki, s³upy graniczne
� Brzeski � krzy¿ przydro¿ny,
� Budki � krzy¿ i figurka przydro¿na �Kurpiowski 
   Nepomuk�,
� Chorzele � figurka �w. Floriana,
� Chorzele � kamieñ pami¹tkowy, ods³oniêty 
   w 1992 r., upamiêtniaj¹cy 450-lecie nadania 
   praw miejskich,
� Chorzele � kapliczka z 1894 r., 
� Chorzele � pomnik Tadeusza Ko�ciuszki � 
wykonany przez Edmunda  Majkowskiego, 
ods³oniêty 1 wrze�nia 1969 r., wzniesiony na  
miejscu wcze�niejszego (równie¿ po�wiêconego 
Ko�ciuszce), w którego ods³oniêciu 4 kwietnia 

Kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP w Duczyminie, 

murowany, 
w stylu eklektycznym 

Kościół pw. Świętej Trójcy 
w Chorzelach  

wzniesiony na planie krzyża, 
trójnawowy

Kościół pw. św. Wawrzyńca 
w Zarębach, drewniany, 

zrębowy, prostokątny 
z dwuspadowym dachem

Rycice – cmentarz z czasów 
I wojny światowej
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1924 r. uczestniczy³ Prezydent RP Ignacy Mo�cicki,
� Duczymin � figurka Matki Bo¿ej,
� Duczymin � g³az narzutowy � wi¹¿e siê z nim 
    kilka legend,
� Góry Dêbowe � kapliczki autorstwa Andrzeja 
   Staszewskiego, 
� Góry Dêbowe � �Dêby Pamiêci� � posadzone 
   5 wrze�nia 2009 r., przy �cie¿ce rowerowej,    
   upamiêtniaj¹ce 18 ofiar katyñskich zwi¹zanych 
   z ziemi¹ przasnysk¹, 
� Góry Dêbowe � �wierk istebniañski � posadzony 
   w 2008 r., w 2006 r. nasiono pob³ogos³awione by³o 
   przez  papie¿a  Benedykta XVI,
� Góry Dêbowe � figura �w. Franciszka, 
� Góry Dêbowe � pomnik upamiêtniaj¹cy �mieræ 
   ppor. Wiktora  Zacheusza Nowowiejskiego 
   ps. �Je¿�, �̄uk�,
� Krukowo � krzy¿ z kapliczk¹ skrzynkow¹,
� Krzynow³oga Wielka � s³up ¿eliwny z pogranicza 
   rosyjsko-pruskiego z koñca XIX lub 
   pocz¹tków XX w.,
� Krzynow³oga Wielka � rze�ba �w. Jana 
   Nepomucena XVIII w.,
� Nowa Wie� k. Duczymina � kapliczka 
   przydro¿na,
� Opaleniec � kapliczka przydro¿na,
� Rycice � figurka przydro¿na,
� Zdziwój Nowy � kapliczka przydro¿na,
� Zdziwój Stary � kapliczka dziêkczynna XVIII w.
 
KULTURA
Miasto jest organizatorem cyklicznych przedsiêwziêæ 
kulturalnych � samodzielnie i we wspó³pracy, 
równie¿ o charakterze masowym - które s³u¿¹ 
zarówno mieszkañcom regionu jak i odwiedzaj¹cym 
te strony turystom. Najbardziej spektakularne to:
� Festyn z okazji �wiêta 3 Maja � wydarzenie 
     plenerowe,
� Festyn rodzinny � I weekend lipca, ³¹czy idee 
     integracji spo³ecznej z zabaw¹,
� Turniej Wsi � II po³. lipca, wydarzenie plenerowe 
     w Duczyminie ³¹cz¹ce zabawê z rywalizacj¹,
� Dni Chorzel � dwudniowa impreza plenerowa 
    maj¹ca charakter ca³odziennego festynu,
� Festyn �Po¿egnanie lata� � I niedziela wrze�nia,  
    wydarzenie plenerowe w Zarêbach, 
� Do¿ynki w Rycicach � II po³. wrze�nia. 

Figura św. Floriana 
w Chorzelach

Uroczyste obchody 470- lecia 
nadania Chorzelom 

praw miejskich,  
wykonanie: Paweł Rok Trio

Góry Dębowe 
- figura św. Franciszka

Koncert Krzysztofa Krawczyka 
z okazji Dni Chorzel 
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SPORT I  REKREACJA
Gmina zapewnia mieszkańcom i gościom bardzo 
dobry dostêp do zró¿nicowanej i nowoczesnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej: posiada  pe³nowymiarow¹ 
halê widowiskowo-sportow¹, w tym si³owniê, 
stadion miejski z zapleczem szatniowo-biurowym, 
boiska wielofunkcyjne i pi³karskie �ORLIK 2012�, kort 
tenisowy.
Uzupe³nieniem regionalnej bazy sportowej, spe³nia-
j¹cej jednocze�nie funkcje o�rodka wspomaga-
j¹cego rozwój aktywnej turystyki i rekreacji, jest 
finalizacja budowy krytej p³ywalni z basenem 
sportowym i zapleczem socjalno- szatniowym.
Na terenie gminy od 1946 r. dzia³a klub pi³karski 
�Orzyc Chorzele�. 

SZLAKI TURYSTYCZNE
Trasy rowerowe
W latach 2004-2006 samorz¹d powiatu przasnys-
kiego wyznaczy³ 3 g³ówne szlaki turystyczne, pieszo-
rowerowe, biegn¹ce w okolicach Przasnysza. Szlak 
w naszej gminie to �Trakt Królewski� przebiegaj¹cy 
z Chorzel do Przasnysza.
Nadle�nictwo Przasnysz przygotowa³o dla turystów 
2 trasy rowerowe po �Górach Dêbowych�. Prowadz¹ 
one przez �rodek tych wzniesieñ, a rozpoczynaj¹ siê 
przy miejscu postoju w le�nictwie Stara Wie�. Przy 
kapliczce �w. Franciszka � patrona le�ników i ekolo-
gów, trasa rozdziela siê na 2 �cie¿ki: 6 km � zielona 
i 9,5 km � niebieska. Trasy oferuj¹ strome podjazdy, 
miejsca do odpoczynku, tablice informacyjno-
edukacyjne oraz miejsca widokowe.

Alternatywą proponowaną przez TPCH są: 
Trasa I (pomarañczowa): Chorzele � Prz¹talina � 
D¹brówka Ostrowska � Wasi³y Zygny � Nowa Wie� 
� Chorzele (ok. 22 km),
Trasa II (czerwona): Chorzele � Bagienice � 
Bogdany Wielkie � Rapaty Sulimy � Czarzaste 
Wielkie � £azy � D¹browa � Krzynow³oga Wielka � 
Czaplice Wielke � Rycice � Rembielin � Chorzele 
(ok. 28 km),
Trasa III (¿ó³ta): Chorzele � Duczymin � Chorzele 
(ok. 16 km),
Trasa IV (zielona): Chorzele � Nowa Wie� � Jedlinka � 
Zdziwój Stary � Jarzynny Kierz � Góry Dêbowe � 
Stara Wie� � Bugzy � Chorzele (ok. 45 km),
Trasa V (niebieska): Chorzele � Chorzele Stacja PKP � 
Sosnówek � £az � Zarêby � Krukowo � Po�cieñ Wie� 

Stadion miejski 
im. Jana Konarskiego 

w Chorzelach

Merida Mazovia  
MTB Marathon 

w Chorzelach

Zawodnicy Marathonu 
Merida Mazovia  

MTB na jednej z tras

Orlik 2012
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� Prusko³êka � Raszujka � Budki (ok. 35 km),
Trasa VI (cytrynowa): Chorzele � Opaleniec � M¹cice 
� �ciêciel � M¹cice � Zarêby � Chorzele (ok. 30 km). 

Trasa dydaktyczna
Aby uchroniæ od zapomnienia to, co jeszcze pozo-
sta³o najcenniejszego i wyj¹tkowego w Chorzelach 
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjació³ Chorzel 
wytyczy³o trasy historyczno-turystyczne po mie�cie 
Chorzele. Najciekawsze fragmenty Chorzel zosta³y 
ujęte w 3 szlaki zwi¹zane z histori¹ i kultur¹ tego 
miasta. Ka¿da trasa oznaczona jest tablicami 
informacyjnymi 
1. Trasa zielona � biegn¹ca w centrum miasta, 
przedstawia pozosta³o�ci po mniejszo�ciach 
narodowych ¿yj¹cych niegdy� w Chorzelach i historiê 
zabytków sakralnych miasta.
2. Trasa czerwona � prezentuje walory dawnej 
architektury miasta i wiedzie do zabytkowego 
cmentarza rzymskokatolickiego.
3. Trasa niebieska � przedstawia niegdy� 
najwa¿niejsze ulice Chorzel, obiekty o znaczeniu 
historycznym i tereny najatrakcyjniejsze pod 
wzglêdem przyrodniczym.

Szlak kajakowy � sp³yw Orzycem
Cala trasa sp³ywu od Chorzel do Przeradowa, uj�cia 
Orzyca do Narwi, liczy 92 km i mo¿na ja pokonaæ 
wtrzy dni. 
Chorzele � start;  Jednoro¿ec � most drogowy, 
wpobli¿u miejsce obozowania; Dr¹¿d¿ewo � biwak; 
Krasnosielc � most drogowy, miejsce obozowania; 
Stary Podoś � most, wyznaczone miejsce 
obozowania; Łęgi � most drewniany, z lewej 
dogodne miejsce na biwak; Maków Mazowiecki � 
pocz¹tek miasta, dogodne miejsce na biwak; Smrock 
� mo¿liwo�æ nocowania na pla¿y; Przeradowo � 
koniec trasy.
Dzięki temu, że rzeka Omulew nie jest uregulowana, 
doskonale nadaje siê do organizacji sp³ywów 
z pobliskiego Wielbarku a¿ do uj�cia rzeki Narwi tu¿ 
przed Ostro³êk¹.

Tablica informacyjna na jednej 
z tras dydaktycznych

Rzeka Orzyc

Spływ kajakowy 

Trasy rowerowe przebiegają
przez malownicze 

tereny naszej gminy
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NATURA 2000
�Dolina Omulwi i P³odownicy� obejmuje doliny 
wymienionych rzek, jak równie¿ obszary z nimi gra-
nicz¹ce, tj. poro�niête lasami wydmy przedzielaj¹ce 
doliny, inne obszary le�ne oraz urozmaicony 
krajobraz rolniczy z dominuj¹cym udzia³em ³¹k. 
Obszar Doliny Omulwi i P³odownicy po³o¿ony jest 
przeciwlegle do Gór Dêbowych. Teren ten znajduje 
siê w granicach dwóch województw: mazo-
wieckiego (ponad 91% powierzchni) i warmiñsko- 
-mazurskiego (niespe³na 9% powierzchni). Zajmuje 
powierzchniê 34.286,7 ha. Obejmuje tereny 8 gmin 
i jednego miasta: w woj. warmiñsko-mazurskim gm. 
Wielbark (powiat szczycieñski); w woj. mazo-
wieckim: miasto Ostro³êka oraz gminy: Baranowo, 
Czarnia, Kadzid³o, Lelis, Olszewo-Borki (powiat 
ostro³êcki); Chorzele, Jednoro¿ec (powiat przas-
nyski).
W latach 2007-2008 na terenie obszaru wykazano 
wystêpowanie 178 gatunków ptaków. Z tej liczby 
146 gatunków uznano za lêgowe, prawdopodobnie 
lêgowe lub mo¿liwie gniazduj¹ce. Pozosta³e ptaki to 
przelotne i zalatuj¹ce. Obszar obejmuje wiêkszo�æ 
doliny Omulwi.
W �rodkowym biegu dolina tej rzeki zachowa³a 
najbardziej naturalny charakter � meandruj¹ce 
koryto oraz rozlegle wilgotne ³¹ki. W okresie 
wczesnowiosennym tworz¹ siê na nich rozlewiska, 
gdzie zatrzymuje siê wiele migruj¹cych gatunków 
ptaków wodno-b³otnych. S¹ to gêsi (zbo¿owa, 
bia³oczelna i gêgawa), ro¿ne gatunki kaczek 
(krzy¿ówki, cyranki, cyraneczki, p³askonosy, krakwy, 
�wistuny, czernice, g³owienki i g¹go³y), ptaki 
siewkowe ( ro¿ne gatunki brod�ców � krwawodziób, 
brodziec �niady, kwokacz, ³êkacz, samotnik; 
bataliony, czajki, rycyki, kszyki). Dolina P³odownicy 
obejmuje rozlegle tereny ³¹k z rozbudowanym 
systemem kana³ów melioracyjnych, w znacznej 
czê�ci intensywnie u¿ytkowanych rolniczo, 
zw³aszcza w pobli¿u wsi.  W sk³ad tej doliny wchodzi 
m.in. tzw. �Szeroki Biel� � kompleks ³¹k 
o powierzchni oko³o 20 km kwadratowych. Znaczn¹ 
powierzchniê obszaru zajmuj¹ lasy � oko³o 25%. 

Bociany białe – w 2008 r. 
na terenie obszaru gminy 

znajdowało się 
125 zasiedlonych gniazd

Żurawie – jeden z najbardziej 
charakterystycznych gatunków 

na terenie gminy

Sarny

Omulew w sąsiedztwie 
mostu w Krukowie



URZÊDY I INSTYTUCJE
� Urz¹d Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanis³awa Komosiñskiego 1, 06-330 Chorzele                     
   tel. 29 751 65 40, fax 29 751 65 30, www.gminachorzele.pl, www.chorzele.pl
� O�rodek Upowszechniania Kultury, ul. Ogrodowa 7, 06-330 Chorzele                                       
   tel. 29 751 51 89, www.ouk.chorzele.eu
� Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Ogrodowa 7, 06-330 Chorzele                                 
   tel./fax  29 751 50 05, www.mgbp.0adz.com
� O�rodek Pomocy Spo³ecznej, ul. Komosiñskiego 1B, 06-330 Chorzele, tel. 29 751 54 71 
� Towarzystwo Przyjació³ Chorzel, ul. Kościelna 3A, 06-330 Chorzele, www.tpch.pl
� Stowarzyszenie Nasze Bezpieczeñstwo, ul. Witosa 9, 06-330 Chorzele
� Chorzelska Fundacja na rzecz Dzieci i M³odzie¿y �Iskierka�, ul. ̄abia 3, 06-330 Chorzele
� Stowarzyszenie �Razem Mo¿na Wiêcej�, Zarêby 185, 06-333 Zarêby
� Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Rycice, Rycice 50, 06-330 Chorzele

WĀNE ADRESY I TELEFONY
� Komisariat Policji, ul. Padlewskiego 12, 06-330 Chorzele, tel. 29 756 73 50
� Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, ul. Witosa 1, 06-330 Chorzele, tel. 29 751 51 71
� Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele, tel. 29 751 50 83

S£ŪBA ZDROWIA
� Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �SALUS� S.C., ul. Grunwaldzka 50, 06-330 Chorzele

tel. 29 751 50 60
� Niepubliczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �Medeusz�, ul. Mostowa 15 A                
   06-330 Chorzele, tel. 29 751 50 48
� Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej �Duo-Med�, Zarêby 117, 06-333 Zarêby, tel. 29 751 62 12 

STACJE PALIW
� Benzol Sp. z o.o., ul. Zarêbska 29, 06-330 Chorzele 
� PKN Orlen, ul. Grunwaldzka 21, 06-330 Chorzele 
� Tracom  Sp. z o.o., ul. Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele 
� P.P.H.U. Balton, ul. Grunwaldzka 9, 06-330 Chorzele 
� Ankrom, Firma Handlowo-Us³ugowa s.j., Zarêby 205, 06-330 Chorzele

APTEKI
� Apteka Centrum  s.c.  Kobyliñscy B., ul. Grunwaldzka 50, 06-330 Chorzele
� Apteka Centrum  s.c.  Kobyliñscy B., Plac T. Ko�ciuszki 22, 06-330 Chorzele
� Apteka  Synapsa sp. z o.o., ul. Witosa 7, 06-330 Chorzele
� Apteka Pod Gryfem, Zarêby 119, 06-330 Chorzele

EDUKACJA
� Przedszkole  Samorz¹dowe, ul. Weso³a 1, 06-330 Chorzele, tel. 29 751 50 43
� Publiczna Szko³a Podstawowa im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele,
   tel. 29 751 50 44, www.pspchorzele.pl 
� Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw³a II, ul. Szkolna 4B, 06-330 Chorzele, 
   tel. 29  751 57 15 www.pgchorzele.pl
� Zespó³  Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. W³. St. Reymonta, ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele,
   tel. 29 751 50 24, www.zspchorzele.internetdsl.pl

Rados³aw Niski� kompleksowe zaopatrzenie biur
� tusze, tonery
� sprzeda¿ podrêczników szkolnych
� sprzeda¿ internetowa

www.tuszetonery-niski.pl

06-330 Chorzele, ul. Mostowa 9
tel./fax 29 751 51 63, 29 751 51 69

kom. 728 828 076
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REMONTY 
BUDOWLANE
REMONTY 

BUDOWLANE

KRZEMIŃSKIKRZEMIŃSKI

06-330 Chorzele, ul. Bagienna 10
tel./fax 29 751 53 06
tel. 502 680 597
tel.  502 248 287

e-mail: biuro@remontykrzeminski.pl

www.remontykrzeminski.plwww.remontykrzeminski.pl
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tel. kom. 604 962 622, 602 125 023

STACJA PALIW

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

MARKET SPŌYWCZY
AGD i RTV

MOTEL - SALA BANKIETOWAMOTEL - SALA BANKIETOWA
U Cicho-Sza

2



06-330 Chorzele, ul. Grunwaldzka 97
tel. 29 751 57 00, 29 751 61 00
www.smmaz.pl, e-mail: sekretariat@smmaz.pl

OFERUJEMY SERY:
gouda, edamski, 
podlaski, morski, 
ser cheddar, mas³o

Firma Handlowo-Us³ugowa

TAHE
Henryk Tañski

HURTOWNIA ARTYKUŁÓW:

• SPOŻYWCZYCH

• PRZEMYSŁOWYCH 

• ALKOHOLOWYCH

06-330 Chorzele

ul. Witosa 9

tel. 29 751 54 16

Sklep

Spożywczo-

-Przemysłowy

Alkohole

4
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US£UGI OGÓLNOBUDOWLANE I TARTACZNEUS£UGI OGÓLNOBUDOWLANE I TARTACZNE
Adam KoziatekAdam Koziatek

� budowa nowoczesnych domów pod klucz
� realizacja obiektów unijnych
� utylizacja eternitu
� sprzeda¿ pokryæ dachowych i stolarki budowlanej

� budowa nowoczesnych domów pod klucz
� realizacja obiektów unijnych
� utylizacja eternitu
� sprzeda¿ pokryæ dachowych i stolarki budowlanej

06-330 Chorzele, ul. Zarêbska, tel. 608 173 56006-330 Chorzele, ul. Zarêbska, tel. 608 173 560

NADLE�NICTWO WIELBARK

12-160 Wielbark, ul. Stefana Czarnieckiego 19
tel. 89 621 80 10, fax 89 621 81 05
e-mail: wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl
www.wielbark.olsztyn.lasy.gov.pl

OKNA i DRZWIOKNA i DRZWI
z monta¿emz monta¿em

Sklep Firmowy MARPOL
Chorzele, ul. Mostowa 14

tel./fax 29 751 56 78, 29 751 52 86
Punkt sprzeda¿y w Wielbarku

ul. Jagie³³y 15, tel./fax 89 621 80 25

GABINET WETERYNARYJNYGABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Jarosław Małecki - 
                  Paweł Małecki, tel. 510 145 799

tel. 507 145 777

tech. wet. Waldemar Kaszuba, tel. 510 360 008

06-330 Chorzele, ul. Ogrodowa 21, tel. 29 751 57 12

6
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Niepubliczny Specjalistyczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
�MEDEUSZ� Tadeusz ̄echowicz

06-330 Chorzele, ul. Mostowa 15A
tel. 29 751 50 48, www.medeusz.pl

Poradnie Specjalistyczne: 
Kardiologiczna, Internistyczna, Medycyny Pracy

OFERUJEMY:

· drewno wszystkich sortymentów pozyskane z certyfikowanych lasów

· sadzonki drzew i krzewów na potrzeby zalesień i odnowień

· bezpłatne doradztwo w zakresie gospodarki leśnej w lasach innych własności

· edukację przyrodniczo-leśną

· miejsca odpoczynku i rekreacji 

OFERUJEMY:

· drewno wszystkich sortymentów pozyskane z certyfikowanych lasów

· sadzonki drzew i krzewów na potrzeby zalesień i odnowień

· bezpłatne doradztwo w zakresie gospodarki leśnej w lasach innych własności

· edukację przyrodniczo-leśną

· miejsca odpoczynku i rekreacji 

NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ

        

NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ

        ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 30 21, fax 29 752 61 19
e-mail: przasnysz@olsztyn.lasy.gov.pl, www.przasnysz.olsztyn.lasy.gov.pl

ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz, tel. 29 752 30 21, fax 29 752 61 19
e-mail: przasnysz@olsztyn.lasy.gov.pl, www.przasnysz.olsztyn.lasy.gov.pl

PIROCAR
Piotr Wo³owski

� skup i sprzeda¿ samochodów
� stacja demonta¿u pojazdów

� czê�ci zamienne nowe i u¿ywane
06-330 Chorzele, ul. Szkolna 47
kom. 535 255 195, e-mail: piotr.wolowski@pirocar.pl www.pirocar.pl

ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

� obs³uga wodoci¹gów 

   i kanalizacji

� roboty ziemne

� us³ugi remontowo-budowlane

06-330 Chorzele, ul. Brzozowa 3, tel./fax 29 751 50 83
Oczyszczalnia - tel. 29 751 51 74, kom. 604 716 766
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Honorata Opalach

� dania obiadowe � fast food

� bar � drinki

� imprezy okoliczno�ciowe

� wieczory okazjonalne

� dania obiadowe � fast food

� bar � drinki

� imprezy okoliczno�ciowe

� wieczory okazjonalne

06-330 Chorzele, ul. Grunwaldzka 3006-330 Chorzele, ul. Grunwaldzka 30

518 222 700518 222 700

Bar Pod TopolamiBar Pod Topolami
� us³ugi gastronomiczne
� organizacja imprez okoliczno�ciowych
� komunie, chrzty, konsolacje
� pokoje go�cinne
� przewóz osób
� sala bankietowa na 120 osób

06-330 Chorzele, ul. Grunwaldzka 44
tel. 721 065 971, tel. 29 751 57 25
e-mail: kamilachorzele@interia.pl

PIZZERIAPIZZERIA
Kamila Nachtygal

Fundacja Dom Spokojnej Starości

Cyrenejc
zyk

ēlazna Prywatna, 06-323 Jednoro¿ec
tel. 602 515 504
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AUTO SERWIS
Produkcja i naprawa przewodów 

hydraulicznych,
paliwowych, pneumatycznych 
i hamulcowych ka¿dego typu

06-330 Chorzele, ul. Zarêbska 30, tel. 606 407 920

Firma Usługowo - Handlowa
Jacek Maksiński

Firma Usługowo - Handlowa
Jacek Maksiński

Bugzy Płoskie 2, 06-330 Chorzele

tel. 29 597 31 26, kom. 600 533 390

e-mail: f.u.h.maksinski@wp.pl

Bugzy Płoskie 2, 06-330 Chorzele

tel. 29 597 31 26, kom. 600 533 390

e-mail: f.u.h.maksinski@wp.pl

żwir
drewno
węgiel

żwir
drewno
węgiel

u ANIu ANI
Sklep Wielobran¿owySklep Wielobran¿owy

� KWIATY
� kosmetyki
� srebro
� upominki

� KWIATY
� kosmetyki
� srebro
� upominki

06-330 Chorzele, ul. Mostowa 3
tel. 606 226 959

e-mail: sklep-daria@wp.pl

06-330 Chorzele, ul. Mostowa 3
tel. 606 226 959

e-mail: sklep-daria@wp.pl

Anna AntosiakAnna Antosiak
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tel. 29 751 50 23

06-330 Chorzele, ul. Witosa 7

USŁUGI FINANSOWE
tel. 29 751 56 66

poniedzia³ek - pi¹tek 
8.00-18.00

wtorek 8.00-20.00
sobota 8.00-14.00

Us³ugi Pogrzebowe
Epitaf

ium
Andrzej i Maria Ma³gorzata Rze¿uchowscy

� kompleksowa obs³uga ca³odobowa
� ³o¿e ch³odnicze
� oprawa muzyczna (tr¹bka)
� odzie¿ ¿a³obna
06-330 Chorzele, ul. Ogrodowa 18, tel./fax 29 751 53 38, kom. 604 473 007

Epitaf
ium

Budziska 1, 06-323 Jednoro¿ec
tel. 29 751 83 76, fax 29 751 89 80
Budziska 1, 06-323 Jednoro¿ec
tel. 29 751 83 76, fax 29 751 89 80

Zapraszamy równie¿ do korzystania z obiektów ma³ej 
infrastruktury oraz walorów rekreacyjno-turystycznych 
naszych lasów.

Zapraszamy równie¿ do korzystania z obiektów ma³ej 
infrastruktury oraz walorów rekreacyjno-turystycznych 
naszych lasów.
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Oferujemy deski oraz meble ogrodowe 
z tworzywa sztucznego dostępne w różnych 
kolorach oraz wymiarach.

12-140 �wiêtajno, ul. Spó³dzielcza 3
kom. 501 611 936, e-mail: kontakt@dbaj.com.pl, www.dbaj.com.pl

DBAJ

Nie niszcz lasu, wykorzystaj tworzywo

DOSTĘPNE KOLORY:

- orzech, czerń, brąz, niebieski, zielony

- tworzywa sztuczne i guma

- szkło oraz wiele innych

PRZYJMUJEMY - ODBIERAMY ODPADY:

- folia popieczarkowa, rolnicza

- papier oraz tektura

Zajmujemy się także gospodarowaniem surowcami 
wtórnymi. Umożliwiamy dojazd po odbiór 
odpadów segregowalnych.

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU:

- odporność na warunki atmosferyczne (nie wymaga konserwacji)

- wysoka trwałość oraz odporność na uszkodzenia

- wysoki stosunek jakości do ceny

GOTOWE KONSTRUKCJE:

- stoliki, ławki, kompostowniki, piaskownice, palisady

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:

- pomosty, schody, tarasy, podłogi, zabudowania ogrodowe

Bel Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 97, 06-330 Chorzele, tel. +48 29 751 58 61
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KOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, INTERNET, USŁUGIKOMPUTERY, OPROGRAMOWANIE, INTERNET, USŁUGI

zapraszamy: pon. - pt. 8.00 - 17.00, sob. 8.00 - 13.00zapraszamy: pon. - pt. 8.00 - 17.00, sob. 8.00 - 13.00

pl. Tadeusza Kościuszki 10, 06-330 Chorzelepl. Tadeusza Kościuszki 10, 06-330 Chorzele

793 083 793, 533 99 49 49, 29 75 15 933793 083 793, 533 99 49 49, 29 75 15 933

www.infomedia24.euwww.infomedia24.eu e-mail: biuro@infomedia24.eue-mail: biuro@infomedia24.eu

komputery, laptopy, tablety, drukarki
oprogramowanie, telefony i akcesoria GSM

komputery, laptopy, tablety, drukarki
oprogramowanie, telefony i akcesoria GSM

serwis sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, drukowanie, ksero

serwis sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, drukowanie, ksero

strony www, publikacje elektronicznestrony www, publikacje elektroniczne

podpis elektroniczny, usługi certyfikacyjnepodpis elektroniczny, usługi certyfikacyjne

telewizja cyfrowa naziemna i satelitarnatelewizja cyfrowa naziemna i satelitarna
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