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Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele

PONAD 7,5 MILIONA ZŁOTYCH
PRZEKAZAŁY W OSTATNICH LATACH WŁADZE GMINY
DO NASZYCH 13. JEDNOSTEK OSP.

Informacja burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej.
Drodzy Mieszkańcy,
prawie na całym świecie mierzymy się z koronawirusem. W Mieście i Gminie Chorzele również
podejmujemy intensywne działania, mające na celu uchronić nas przed skutkami epidemii. Zdrowie
i życie naszych mieszkańców są wartością najwyższą. Pamiętajmy, że koronawirus rozprzestrzenia się
drogą kropelkową.
Z tego powodu, maksymalnie ograniczmy
opuszczanie swoich domów, unikajmy
skupisk ludzkich, a przebywając w miejscach publicznych – jeśli nastąpi taka
konieczność – zachowujmy przepisowy
odstęp od innych osób i zasłaniajmy usta
i nos.
Pomagajmy Seniorom w codziennych
czynnościach – zakupie żywności i leków
lub w załatwieniu spraw urzędowych.
Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny, a przede wszystkim o częstym i dokładnym myciu rąk.
Dbajmy o czystość wokół Nas – Wirus może przenosić się m.in. poprzez dotykanie włączników,
klamek, stołów i innych powierzchni płaskich. Dlatego przy użyciu detergentów i wody dezynfekujmy
te miejsca, które stanowią potencjalne zagrożenie.
Przypominamy Wam również, że wiele spraw w Urzędzie Miejskim w Chorzelach mogą Państwo
załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach służą pomocą w codziennych czynnościach dla
osób starszych, chorych, samotnych mieszkających na terenie Miasta i Gminy Chorzele—zakupią
żywność, leki, czy produkty higieniczne. Seniorzy mogą dzwonić w dni robocze od poniedziałku do
piątku, w godz. 9:00-15:00 pod nr tel. 29 751 54 71 i zgłaszać swoje potrzeby.
Ponadto zostały wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów przychodni
NZOZ SALUS w Chorzelach:
-rejestracja pacjentów następuje tylko drogą telefoniczną,
-w godzinach pracy przychodni pacjentom udzielane są teleporady, tel. 29 75 15 060 lub 697 207 060,
-w sytuacji, gdy jest to niezbędne pacjent zostaje umówiony na konkretną godzinę do lekarza,
-nie należy zgłaszać się po recepty- prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłaszać telefonicznie. W wiadomości tekstowej SMS zostanie przesłany do zainteresowanych pacjentów
kod recepty, który należy podać w aptece celem zrealizowania recepty i kupna potrzebnych lekarstw.
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W razie potrzeby, istnieje możliwość skorzystania ze
wsparcia psychologicznego. Wystarczy zadzwonić na
bezpłatny numer 800 70 2222. Jest to linia całodobowa
i bezpłatna.

Pod telefonem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA,
udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do
odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Kiedy dzwonić na numer 800 70 2222 ? Gdy: czujesz się stale przygnębiony, nie dajesz sobie rady
z codziennością, przeżywasz kryzys emocjonalny, znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”, nie
radzisz sobie ze stresem, nie chce Ci się żyć, jesteś ofiarą przemocy, zamartwiasz się o swój stan
zdrowia, myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”, nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby.
Z wyrazami najwyższego szacunku i życzeniami zdrowia
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

autor: S.Cz.

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!

PONAD 7,5 MILIONA ZŁOTYCH PRZEKAZAŁY W OSTATNICH LATACH
WŁADZE GMINY DO NASZYCH 13. JEDNOSTEK OSP.
W ostatnich tygodniach, jeszcze przed rozprzestrzenieniem się groźnej epidemii koronawirusa,
jednostki OSP z terenu Miasta i Gminy Chorzele, odbywały zebrania sprawozdawcze. W organizowanych przez druhny i druhów strażaków zebraniach uczestniczyli również przedstawiciele
władz Gminy, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele powiatowych i gminnych
struktur OSP, czy Komendy PSP w Przasnyszu. Wszyscy dziękowali strażakom ochotnikom za
szlachetną działalność na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców oraz zaangażowanie
w sprawy lokalnej społeczności.

Nasi strażacy otrzymali specjalne podziękowania od burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty
Szczepankowskiej z wyrazami szacunku oraz deklaracją

zgodnej i dobrej współpracy. Zapoznano również uczestników z wydatkami, jakie z budżetu Gminy zostały
zrealizowane w roku 2019 na rzecz jednostek OSP.
Zebrania przebiegały w bardzo dobrej atmosferze.
Na terenie Gminy działa 13 jednostek OSP. Trzy znajdują
się

w

Krajowym

Systemie

Ratowniczo

Gaśniczym:

OSP Chorzele, OSP Zaręby i OSP Rycice. Ponadto funkcjo-

nują

jednostki

OSP:

Budki,

Raszujka,

Rembielin,

Rzodkiewnica, Krukowo, Nowa Wieś, Zdziwój Stary, Duczymin, Łaz, Pruskołęka. To w porównaniu do innych
Gmin znacząca ilość, ale i większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. To też oczywiście dla
władz Gminy duże wyzwania organizacyjne, materialne i finansowe.
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
Działalność naszych OSP jest finansowana przede wszystkim przez samorząd Miasta i Gminy
Chorzele. Gmina pozyskuje również środki unijne, marszałkowskie, resortowe. Sami druhowie też
starają się o dodatkowe wsparcie pozabudżetowe.

Nasi strażacy są bardzo zaangażowani w lokalne sprawy i zawsze możemy na nich liczyć.
Jesteśmy im wszyscy za to niezmiernie wdzięczni, a burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata
Szczepankowska wraz z radnymi Rady Miejskiej od lat staje na wysokości niełatwego wcale
w dzisiejszych realiach zadania, aby sprostać finansowym i organizacyjnym wyzwaniom, jakie się
wiążą z tą ważną, ale ciągle centralnie niedofinansowaną działalnością.
Biorąc pod uwagę dużą liczebność naszych jednostek oraz ich potrzeby, władze Gminy wywiązują
się ze swojej roli bardzo dobrze. Oczywiście, czasem potrzeby są większe niż możliwości, czy to
w działalności OSP, czy Gminy, czy naszych domowych budżetów.

Gmina Chorzele jest często wśród samorządowców wymieniana, jako ta, która może stanowić
wzór zaangażowania w sprawy OSP oraz umiejętnego gospodarowania publicznymi środkami
finansowymi, które wygospodarowuje i przekazuje na bazę i sprzęt oraz działalność 13 jednostek
OSP funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Chorzele.
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
Wydatki poniesione na Ochotnicze Straże Pożarne z budżetu
Miasta i Gminy Chorzele w latach 2011-2019

RAZEM: 7.543.902,72 zł
1. OSP Chorzele: 1.712.484,79 zł

2. OSP Rycice: 1.367.234,41 zł

3. OSP Zdziwój Stary: 1.294.329,22 zł
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
4. OSP Zaręby: 707.703,91 zł

5. OSP Budki: 606.080,38 zł

6. OSP Rembielin: 564.071,58 zł

7. OSP Nowa Wieś: 267.287,20 zł

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

7

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
8. OSP Duczymin: 222.619,01 zł

9. OSP Rzodkiewnica: 180.002,36 zł

10. OSP Łaz: 175.588,83 zł
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
11. OSP Raszujka: 165.755,84 zł

12. OSP Pruskołęka: 152.089,35 zł

13. OSP Krukowo: 128.655,84 zł
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BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK!
Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczane
są dla OSP między innymi na:
Budowa i remonty remiz, zakupy i remonty wozów strażackich,
zakupy i remonty silników, remonty i zakupy garaży, ekwiwalenty za akcje ratowniczo-gaśnicze, ekwiwalenty za udział w szkoleniach, ryczałty za gotowość bojową, wynagrodzenia dla
kierowców-konserwatorów, badania lekarskie i psychologiczne,

remonty i przeglądy samochodów i sprzętu, ubezpieczenia
samochodów, ubezpieczenia na życie, energię elektryczną,
zakupy części zamiennych, paliwo do samochodów i sprzętu,
opał, umundurowanie, ubrania ochronne i specjalne, czapki, sznury, buty, rękawice, węże, rozdzielacze,
radiotelefony, parawany, gaśnice, anteny, agregaty prądotwórcze, prostowniki, materiały budowlane, torby
ratownicze, nosze typu deska, szyny typu kramera, wyposażenie samochodów, narzędzia ratownicze, taśmy
ostrzegawcze, linki strażackie, środki pianotwórcze, lizaki do kierowania ruchem, topory, kombinezony
pszczelarskie, ubrania koszarowe, konserwację aparatów powietrznych i masek, środki chemiczne, części do
instalacji centralnego ogrzewania, remonty instalacji w remizach, drabinki pożarnicze, konserwację oraz
atestację aparatów powietrznych, pompy paliwowe, motopompy, przeglądy sprzętu, zestawów hydraulicznych i agregatów prądotwórczych, środki eksploatacyjne do samochodów i urządzeń, węgiel, preparaty na
osy i szerszenie, przecinarki, pilarki, akumulatory, serwisy samochodów, widły, szpadle, siekiery, tłumnice
gumowe, bosaki, węże tłoczne, głośniki, latarki, akumulatory, rękawice, zestawy narzędzi hydraulicznych,
agregaty prądotwórcze, naprawę odzieży specjalnej, szkolenia i egzaminy, naprawy bram, drzwi, okien,
akcesoria medyczne, kołnierze ortopedyczne, gazy jałowe, bandaże, plastry itd., maszty antenowe do
łączności, przeglądy urządzeń, defibrylator, łopaty, widły, drzewołazy, sekatory, taśmy, szczotki
kominiarskie i wiele innych.
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Przebojowy
weekend
w NA
Chorzelach!
BOGU NA CHWAŁĘ
, LUDZIOM
RATUNEK!

Podziękowanie i życzenia burmistrz Miasta Gminy Chorzele
Beaty Szczepankowskiej dla druhen i druhów strażaków OSP
Szanowne druhny i druhowie Strażacy !

W imieniu własnym, samorządu Miasta i Gminy
Chorzele oraz Mieszkańców,
składam serdeczne podziękowania i wyrazy
wdzięczności za Państwa szlachetną i owocną
pracę na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia
Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele oraz

zaangażowanie w sprawy naszej Małej Ojczyzny.
Dzięki niesionej przez Państwa pomocy, mieszkańcy okolicznych
miejscowości mają poczucie bezpieczeństwa, porządku i spokoju.
Zawód strażaka jest powołaniem, wymaga wielu wyrzeczeń,
trudów oraz podejmowania niebezpiecznych wyzwań.
Swoją postawą w codziennej służbie na rzecz lokalnej społeczności
udowadniacie, że wartości te są dla Was priorytetem
i towarzyszą w codziennej pracy.
Życzę Wam, by ta trudna i odpowiedzialna służba była źródłem
satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszyła
ludzka przychylność i życzliwość.
Mam nadzieję, że podczas wędrówki po tej niełatwej ścieżce powołania,
osiągniecie wszystkie zamierzenia i zrealizujecie najskrytsze plany.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
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DZIAŁAMY AKTYWNIE, SPRAWNIE I SZYBKO
Władze Gminy w obliczu epidemii działają aktywnie, sprawnie i szybko
oraz wspierają swoich mieszkańców.
Raport z działań Burmistrz Miasta i Gminy na rzecz ochrony
zdrowia i życia mieszkańców za okres od 5 marca do 29 kwietnia.

Burmistrz Miasta i Gminy oraz pracownicy Urzędu i gminnych Instytucji działają bez przerw, bardzo szybko
i sprawnie. Rada Miejska również sprawnie i odpowiedzialnie podejmuje niezbędne Uchwały.
Sytuacja, w której znalazł się cały kraj, tj. stan epidemii, zobowiązał nas do jak najszybszego działania. Od samego początku, bardzo
szybko i sprawnie oraz niezależnie od działań centralnych,
burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz
z Urzędem Miejskim oraz podległymi Instytucjami i we współpracy ze służbami, podejmuje wszelkie dostępne dla lokalnych władz
działania, których celem jest przede wszystkim ochrona zdrowia
i życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny oraz wsparcie gminnych instytucji, przedsiębiorców, służb i ludzi walczących
z epidemią na pierwszej linii frontu. Rada Miejska również
sprawnie i odpowiedzialnie podejmuje niezbędne Uchwały.
Pomagamy, kupujemy i przekazujemy sprzęt oraz informujemy
Działania burmistrz Beaty Szczepankowskiej były szybkie, dzięki czemu Urzędowi Miejskiemu, mimo trudności rynkowych,
udało się jeszcze kupić dostępne na rynku ilości niezbędnego sprzętu, żeby chronić zarówno mieszkańców, jak
i pracowników. Kupiono m.in.: jednorazowe kombinezony ochronne, maski filtrujące ochronne, kombinezony dla jednostek OSP wskazanych przez PSP, maski ochronne wielokrotnego użytku, płyny dezynfekujące, butelki szklane do płynu dezynfekującego, worki
czerwone na odpady medyczne, okulary ochronne, rękawiczki ochronne, itp., które są przekazywane następnie mieszkańcom,
seniorom, szkołom, gminnym instytucjom, jednostkom OSP, sołtysom, policji, OPS-owi, ZGKiM-ej, czy Przychodni Salus –
które cały czas realizują zadania na rzecz mieszkańców. Staramy się systematycznie dokupować te środki. Burmistrz zakupiła
i przy pomocy żołnierzy z 2. O Rel w Przasnyszu przekazała mieszkańcom całej Gminy już ok. 6,5 tys. atestowanych
maseczek wielokrotnego użytku. Staramy się o kolejne.

Gmina sprawnie funkcjonuje w sytuacji kryzysu, realizujemy na bieżąco wszystkie zadania i inwestycje
Gmina sprawnie funkcjonuje w sytuacji kryzysowej, burmistrz i pracownicy na bieżąco realizują rozpoczęte inwestycje i
swoje wszystkie zadania na rzecz mieszkańców. Rada Miejska, po spełnieniu wszelkich zaleceń bezpieczeństwa również
sprawnie podejmuje niezbędne Uchwały. Władze centralne wprowadziły szereg ograniczeń i zaleceń. Gmina i jednostki
jej podległe je realizują. Realizuje je całe społeczeństwo. Obecnie najważniejsze powinno być zdrowie i życie ludzi oraz
minimalizacja negatywnych skutków gospodarczych.

Gmina realizuje pomoc dla mieszkańców
Mimo złożonego zapotrzebowania na sprzęt ochronny, nie otrzymaliśmy do dziś żadnej odpowiedzi z Ministerstwa
Zdrowia. Nie otrzymaliśmy dotychczas pomocy dla służby zdrowia i obywateli, jak również przedsiębiorców, czy
rolników. Widzimy, że w całym kraju brakuje sprzętu, pieniędzy i środków ochrony osobistej, maseczek, rękawic.
Gmina, decyzją burmistrz, sama więc realizuje działania pomocowe, kupuje i przekazuje sprzęt i środki ochrony
osobistej. W działania włączają się także nasi mieszkańcy. Burmistrz Beata Szczepankowska, wraz z szefami
pozostałych miast i gmin Powiatu wystąpiła także do Wojewody Mazowieckiego o środki finansowe na pomoc dla
lokalnych przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, jak wygląda bardzo trudna dla nasz wszystkich dziś rzeczywistość, ale wspólnie musimy przetrwać ten czas, zgodnie współpracując i zachowując jak najwyższe śroki ostrożności
oraz stosując się do wszelkich zaleceń. Tylko tak, możemy zachować zdrowie, wspólnie pokonać wyniszczającą
zarazę, wrócić do normalności i odbudowywać gospodarkę.
Współpraca, koordynacja i komunikacja
Aktywnie i sprawnie współpracujemy z samorządami, instytucjami, służbami i inspekcjami, radnymi, sołtysami oraz
lokalnymi mediami. Wszelkie działania chroniące mieszkańców są intensywnie realizowane oraz koordynowane
przez burmistrz, w zależności od nowych zaleceń, ograniczeń i bieżącej sytuacji oraz potrzeb mieszkańców
i możliwości Gminy.
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DZIAŁAMY AKTYWNIE, SPRAWNIE I SZYBKO
Bardzo dobra komunikacja z mieszkańcami
Na bieżąco, bardzo szybko informujemy mieszkańców o sytuacji epidemiologicznej i zaleceniach dotyczących
ochrony zdrowia i życia oraz wszelkich zmianach. Na profilu FB Urzędu oraz oficjalnej stronie internetowej
codziennie pojawiają się wszelkie niezbędne informacje. Burmistrz Beata Szczepankowska uruchomiła ponadto
gminny system alarmowania, dzięki któremu, za pośrednictwem 17 syren przekazujemy naszym mieszkańcom
najważniejsze komunikaty. Bardzo aktywnie współpracujemy z lokalnymi mediami.
Nasze Instytucje wspierają mieszkańców
Urząd Miejski oraz nasze Instytucje, Ośrodek Upowszechniania Kultury, Biblioteka, Żłobek, Przedszkole, prowadzą
internetowe konkursy i zajęcia, które mają podtrzymać integrację naszej Wspólnoty i kontakty z dziećmi, młodzieżą
oraz dorosłymi.

Działamy szybko, kupujemy i przekazujemy sprzęt ochronny
Urząd Miejski, w miarę możliwości i dokonywanych zakupów trudno dziś dostępnych produktów, przekazuje
systematycznie środki ochrony osobistej mieszkańcom oraz gminnym służbom i ludziom nieprzerwanie realizującym zadania na rzecz mieszkańców i walczącym z epidemią na pierwszej linii. Kupujemy i przekazujemy sprzęt
ochronny:
Jednostkom OSP w Chorzelach, Zarębach, Rycicach i Budkach: komplety środków ochrony osobistej:
kombinezony, rękawice ochronne, płyny do dezynfekcji, okulary ochronne z osłonkami bocznymi, maski ochronne
i 3M, worki czerwone na odpady medyczne.

Komisariatowi Policji w Chorzelach: zestawy odzieży ochronnej.
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: komplety środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej,
środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawic ochronnych.
Ośrodkowi Pomocy Społecznej: komplety środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawic ochronnych, kombinezonów ochronnych.
Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Salus”: maseczki filtrujące, rękawiczki ochronne, okulary
ochronne, odzież ochronna.
Szkołom i placówkom oświaty, Żłobkowi, Przedszkolom, Centrum Usług Wspólnych:
ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawic ochronnych.

komplety środków

Szpitalowi w Przasnyszu i służbie zdrowia: dwa kompletne zestawy komputerowe z drukarkami laserowymi
z Gminy dla Szpitala (takich potrzebował szpital). Ponadto Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach,
do 6 kwietnia wyprodukował i przekazał 50 przyłbic ochronnych: 10 sztuk dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Chorzelach; 25 sztuk dla SPZZOZ w Przasnyszu, w tym 10 dla oddziału położniczo-ginekologicznego,
10 sztuk dla Przychodni Esculap w Ciechanowie oraz 5 sztuk dla Ośrodka Zdrowia Salus w Chorzelach.
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Seniorom z terenu Miasta i Gminy wskazanym przez OPS i Klub Seniora:
ekologiczne torby promocyjne zawierające zestawy maseczek ochronnych i rękawic
ochronnych, zestawy ekologicznej żywności i długopisów.
Sołtysom, którzy realizują nieprzerwanie
działania na rzecz mieszkańców: komplety środków ochrony osobistej,
środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, rękawic ochronnych wraz
z pakietami informacyjnymi dla mieszkańców.
Mieszkańcom Miasta i Gminy: Burmistrz zakupiła i przy pomocy żołnierzy
z 2. O Rel w Przasnyszu przekazała mieszkańcom całej Gminy już ok. 6,5 tys. atestowanych maseczek wielokrotnego użytku.
Staramy się o kolejne.

Raport z działań Gminy na rzecz ochrony zdrowia i życia mieszkańców.
Szybko zwołany Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego
Już 5 marca 2020 roku burmistrz Beata Szczepankowska prowadzi intensywne konsultacje i rozmowy
z przedstawicielami służby zdrowia, wojska, policji, Sanepid-u, samorządów, pracodawców i mieszkańców,
dotyczące zagrożenia koronawirusem i sposobów przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Chorzele. Burmistrz zwołuje posiedzenie Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
9 marca odbywa się poszerzone spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z zagrożeniem
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz w oparciu o konsultacje i pismo, które wpłynęło od lekarza Przychodni
Salus w Chorzelach Bogdana Jaroszewskiego. Alarmował w nim, o braku dostępności na rynku środków ochronnych
i w konsekwencji obawach o możliwość bezpiecznego funkcjonowania Ośrodka i ochrony zdrowia naszych mieszkańców.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu, Wojska, Policji, Służby Zdrowia, Sanepidu. Omówiono bieżącą
sytuację oraz plan działań i ich koordynacji. Burmistrz, z myślą o zdrowiu mieszkańców podjęła bardzo szybkie decyzje.
Po spotkaniu skierowano pismo do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie doposażenia w niezbędne środki ochrony
osobistej. W odpowiedzi Urząd otrzymał informację, że musi się z takim zapotrzebowaniem zwrócić do Ministra Zdrowia.
Burmistrz niezwłocznie wystąpiła z pismem do Ministra Zdrowia. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Niezależnie od tego
Gmina rozpoczęła procedury własnych zakupów.
10 marca, Urząd Miasta i Gminy publikuje informacje i zalecenia dla seniorów, związane z koronawirusem, jako grupy
najwyższego ryzyka.
Szkoły zamknięte, ale nauka trwa zdalnie
11 marca, w związku z zamknięciem szkół i placówek oświatowych w wyniku rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska organizuje spotkanie z dyrektorami szkół, przedszkola i żłobka,
na którym wraz ze współpracownikami przekazuje wszystkie aktualne informacje nt. zawieszenia działalności dydaktycznej szkół.
Burmistrz, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID
-19, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
z terenu Miasta i Gminy poinformowała, że gminne szkoły i placówki
oświatowe począwszy od dnia 16.03.2020 r. wstrzymują działalność
do dnia 25.03.2020 r. W niniejszych placówkach, w dniach
12-13.03.2020 r. w szczególnych wypadkach zapewniona była opieka
nad dziećmi. Dowóz uczniów do szkół był w tych dniach zapewniony zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem. Od 16.03.2020 r. dowóz uczniów wstrzymano.
W związku z kolejnymi decyzjami centralnymi przedłużono zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, żłobków do 10
kwietnia 2020 r., wprowadzając jednocześnie obowiązek pracy programowej w postaci zdalnej, a następnie przedłużono
ten czas do 26 kwietnia 2020r.
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11 marca, Urząd publikuje informacje: Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców
związane z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych; informacje Ministerstwa Zdrowia dotyczące sposobu
i dostępu do opieki medycznej; informacje Ministerstwa Zdrowia "Co musisz wiedzieć o koronawirusie" oraz informacje
Przedszkola Samorządowego w Chorzelach o naborze i jego sposobie - dla rodziców dzieci z terenu Miasta i Gminy.

Urząd funkcjonuje sprawnie, choć w sposób ograniczony decyzjami władz centralnych
12 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, burmistrz
Miasta i Gminy Chorzele wydaje komunikat o ograniczeniu wizyt w Urzędzie Miejskim do niezbędnego minimum.
Godziny i zasady funkcjonowania oraz obsługi interesantów Urzędu pozostały normalne. Jednak zwrócono się do
Mieszkańców o możliwe załatwianie spraw telefonicznie lub internetowo.
12 marca, w związku z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do odwołania zamknięte
zostają Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach oraz Filie Biblioteczne w Chorzelach, Zarębach,
Krukowie, Duczyminie. Zamknięto również Stadion Miejski, boisko Orlik, ograniczeniom uległa praca Ośrodka
Upowszechniania Kultury.
12 marca, Urząd publikuje informacje: dla uczniów "Przerwa w zajęciach to nie ferie" oraz o zawieszeniu
funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ds. przyłączy gazowych.
Apel burmistrz Miasta i Gminy Chorzele do Mieszkańców
13 marca, burmistrz Beata Szczepankowska wydaje Apel do Mieszkańców Miasta i Gminy dotyczący zasad postępowania
w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa i zaleceń mających na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców.
Zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Miejskiego
13 marca, burmistrz w porozumieniu z innymi samorządami wydaje Zarządzenie w sprawie wdrożenia działań mających
na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Urzędu Miejskiego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które skróciło czas obsługi interesantów. Interesanci na jego mocy byli obsługiwani we wszystkich sprawach
od 10 do 12. Takie same regulacje wprowadzili inni burmistrzowie i wójtowie.

Zgodnie z decyzjami i zaleceniami Targowisko Miejskie i miejsca targowe zamknięte do odwołania
13 marca, w związku z informacją Prezesa Rady Ministrów, dotyczącą zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób,
burmistrz, tak, jak samorządy ościenne, podejmuje decyzję o zawieszeniu od dnia 14 marca 2020 roku
funkcjonowania Targowiska Miejskiego w Chorzelach.
13 marca, Urząd publikuje informacje: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przasnyszu dotyczące
zasad działania w przypadku stwierdzenia podejrzanych objawów zdrowotnych i sposobu działania; informacje
dotyczące zawieszenia szkoleń w ramach Projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Miasta
i Gminy Chorzele"; informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące przebywania dzieci w domu, nauki
i spędzania czasu; informacje Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu, Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące ograniczeń w obsłudze interesantów.
14 marca, Urząd publikuje informacje: o wprowadzeniu w kraju stanu
zagrożenia epidemicznego i nowych rządowych obostrzeniach; informacje
dotyczące transmisji on-line Mszy Świętych; informacje Szpitala Powiatowego
w Przasnyszu dotyczące zasad funkcjonowania Szpitala; informacje dla
Seniorów dotyczące koronawirusa; informacje PLL LOT dotyczące sposobu
powrotu Polaków zza granicy.
Zasady działania Ośrodka Zdrowia w Chorzelach

16 marca, Przychodnia Salus w Chorzelach, w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa wprowadza nadzwyczajne rozwiązania dotyczące obsługi pacjentów. W Ośrodku Zdrowia
w Chorzelach wprowadzono tzw. tele-porady, za pomocą których można uzyskać porady, konsultacje, zwolnienia
lekarskie i recepty. Po kontakcie telefonicznym, Ośrodek wysyła sms-em kod, na podstawie którego można wykupić
lekarstwa. Jeśli konieczna jest wizyta u lekarza, to po kontakcie telefonicznym, pacjent jest umawiany
indywidualnie, na określoną godzinę.
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Pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach dla osób starszych, chorych, samotnych, mieszkających na
terenie Miasta i Gminy Chorzele oraz osób objętych kwarantanną.
16 marca, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Bogną Rasińską wprowadza pomoc w wykonaniu zakupów dla osób starszych, samotnych i chorych. Osoby starsze,
chore, samotne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych oraz higienicznych i nie
mają bliskich, czy sąsiadów, którzy mogliby je zrobić, mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chorzelach. Seniorzy mogą dzwonić w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00 pod
nr telefonu 29 7515471 i zgłaszać swoje potrzeby. Za zakupy płaci osoba zainteresowana na podstawie faktury
wystawionej przez sklep lub aptekę.
Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię, nazwisko,
adres zamieszkania, nr telefonu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do rodzin seniorów, ich sąsiadów o zapewnienie
swoim bliskim szczególnej opieki oraz zaopatrzenie ich w niezbędne produkty spożywcze, wodę oraz artykuły higieniczne.
Z uwagi na sytuację, Ośrodek uprzejmie prosi o korzystanie z tych form pomocy, w wymienionych sytuacjach faktycznej
konieczności.
Pracownicy OPS są również gotowi do realizowania i dostarczania przy ewentualnej pomocy Policji lub Wojska zakupów
dla osób przebywających na kwarantannie. Dotychczas, z takiej pomocy skorzystała jedna osoba. Pomoc zapewnili
pracownicy OPS. Pozostałe osoby korzystały ze wsparcia rodzin lub sąsiadów.
Przewodniczący Rady zawiesza dyżury, ale pozostaje w kontakcie
16 marca, Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Wiśnicki informuje, że ze względu na obowiązujące ograniczenia
w kontaktach – nie będzie pełnił dyżurów do odwołania. Kontakt z przewodniczącym może się dokonywać za
pośrednictwem Urzędu Miejskiego lub mailowo.

16 marca, Urząd publikuje informacje: KSRG OSP Chorzele dotyczące interwencji i zachowania się mieszkańców
w przypadku ich konieczności; informacje Wojewody Mazowieckiego dotyczące zawieszenia kwalifikacji wojskowej
i anulowania wezwań burmistrzów i wójtów do stawienia się na nich; informacje KRUS w Przasnyszu dotyczące
ograniczenia obsługi interesantów.
Ministerstwo Zdrowia nie odpowiada
17 marca, burmistrz występuje do Ministra Zdrowia o środki z rezerw, na wsparcie doposażenia w niezbędne sprzęty
ochrony osobistej – do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
17 marca, Urząd publikuje informacje burmistrz Miasta i Gminy Chorzele dotyczące sposobu zachowania się i postępowania w przypadku zauważenia niebezpiecznych problemów zdrowotnych.
Burmistrz Beata Szczepankowska uruchamia Gminną Rezerwę Zarządzania Kryzysowego na rzecz ochrony
zdrowia i życia mieszkańców.
18 marca, nie czekając na pomoc rządową, za zgodą Regionalnej Izby Obrachunkowej - burmistrz Beata Szczepankowska uruchamia środki z gminnej rezerwy
zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł na szybką i niezbędną pomoc dla
naszych mieszkańców. Są one przeznaczone na zakup odpowiedniego sprzętu
i środków ochrony osobistej oraz zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców,
seniorów, strażaków OSP, sołtysów, policjantów, pracowników szkół i instytucji, itp.
- z terenu Miasta i Gminy Chorzele. Są to: maseczki, rękawiczki, płyny do
dezynfekcji, fartuchy ochronne jednorazowe, kombinezony ochronne, okulary typu
gogle lub przyłbice ochronne na oczy, itp.
Gmina kupuje sprzęt dla OSP i Przychodni.
18 marca, burmistrz Beata Szczepankowska, nie czekając na zamówiony w Ministerstwie Zdrowia sprzęt, doraźnie
wyposaża trzy znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym jednostki OSP z terenu Gminy (zgodnie
z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej: OSP Chorzele, OSP Rycice i OSP Zaręby) oraz Przychodnię Salus
w Chorzelach w niezbędny sprzęt ochrony osobistej naszych strażaków i pracowników medycznych.
21 marca, Urząd publikuje informacje o wprowadzonym w kraju stanie epidemii i nowych zasadach postępowania.
22 marca, Urząd publikuje informacje dla rolników poddanych kwarantannie domowej.
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Gmina uruchamia system powiadamia
23 marca, w związku ze stanem epidemii na terenie Polski – burmistrz decyduje, że codziennie w godzinach 10-11 i 15-16, system alarmowy wczesnego
ostrzegania, za pośrednictwem syren zlokalizowanych na terenie Miasta
i Gminy Chorzele – przekazuje najważniejsze komunikaty skierowane
do mieszkańców. Usytuowanie syren: Remiza OSP Chorzele, Remiza OSP
Nowa Wieś, Zespól Szkół w Duczyminie, Świetlica Wiejska w Bagienicach,
Remiza OSP Rembielin, Zespół Szkół w Krzynowłodze Wielkiej, Remiza
OSP Rycice, Remiza OSP Raszujka, Remiza OSP Łaz, Remiza OSP Pruskołęka, Remiza OSP Rzodkiewnica, Remiza OSP Budki, Zespół Szkół
w Zarębach, Szkoła Podstawowa w Krukowie, Szkoła Podstawowa Poscień-Wieś, Szkoła Podstawowa w Chorzelach,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.
Nowe zasady obsługi interesantów
24 marca, w związku z kolejnymi zaleceniami władz, dotyczącymi nowych zasad przemieszczania się i gromadzenia,
burmistrz Miasta i Gminy Chorzele wydaje Zarządzenie Nr 34/2020, którym zostają wprowadzone konieczne ograniczenia w obsłudze interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w okresie od dnia 26.03.2020 r. do odwołania.
W okresie, o którym mowa powyżej, w godzinach od 10:00 do 12:00, są jedynie obsługiwani interesanci w sprawach
związanych ze sporządzaniem aktów urodzenia i aktów zgonu. Wszystkie inne sprawy są załatwiane elektronicznie lub
telefonicznie. Jeśli dana osoba koniecznie musi pojawić się w Urzędzie - umawia się telefonicznie, bądź mailowo
z pracownikiem na określoną godzinę i po specjalnym zabezpieczeniu załatwia sprawę z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa. Otrzymujemy bardzo dużo dokumentów z zewnątrz, więc ta ostrożność musi zostać zachowana.
24 marca, Urząd publikuje informacje dotyczące nowych zasad bezpieczeństwa i obostrzeń w kraju.

Miejsca targowe zamknięte do odwołania
25 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zgodnie z zaleceniami Sanepid-u, burmistrz Beata
Szczepankowska wydaje Zarządzenie nr 35/2020 w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania miejsc targowych.
Wiemy, że jest to trudne dla osób handlujących, gdyż było to ich źródło utrzymania, niestety takie decyzje podjęto również
w Przasnyszu i okolicach. Rozumiemy zarówno konieczność podjęcia tych trudnych decyzji, jak też problemy handlowców. Dziś staramy się rozeznać możliwości pomocy przedsiębiorcom oraz czekamy na odpowiedź Wojewody Mazowieckiego na wystąpienie burmistrzów i wójtów z Powiatu Przasnyskiego w sprawie pomocy dla przedsiębiorców
i pracowników.
Gmina ponownie zakupiła i przekazała sprzęty ochrony biologicznej.
25 marca, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska przekazuje kolejne
zestawy sprzętu ochrony biologicznej, które pozwalają na bezpieczne wykonywanie pracy
osobom najbardziej narażonym na zakażenie koronawirusem.
25 marca, Urząd publikuje informacje: o koronawirusie dedykowaną dla dzieci, dla
lepszego zrozumienia sytuacji oraz zminimalizowania związanego z tym lęku; informacje
o zasadach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.
Zasady funkcjonowania OPS w Chorzelach
26 marca, Ośrodek Pomocy Społecznej w trosce o bezpieczeństwo interesantów
i pracowników ogranicza obsługę interesantów do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego. W sprawach interwencyjnych interesanci są obsługiwani w godzinach od 10 do 12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
26 marca, Urząd publikuje informacje o działaniach Żłobka Miejskiego na rzecz dzieci
i rodziców.
Gmina przekazała OSP kolejny sprzęt ochronny
27 marca, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska przekazuje kolejne zestawy sprzętu osobistej
ochrony biologicznej dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Chorzele, OSP
Zaręby i OSP Rycice).
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DZIAŁAMY AKTYWNIE, SPRAWNIE I SZYBKO
Gmina przekazała OSP kolejny sprzęt ochronny
27 marca, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska przekazuje kolejne zestawy sprzętu osobistej
ochrony biologicznej dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (OSP Chorzele,
OSP Zaręby i OSP Rycice).
27 marca, Urząd publikuje informacje dotyczące zasad korzystania z wiarygodnych źródeł informacji
o koronawirusie, celem zachowania spokoju i rozwagi.
30 marca, Urząd publikuje porady MEN dotyczące nauczania w domu.

Sesja Rady Miejskiej w Chorzelach. Radni działają sprawnie i odpowiedzialnie.
31 marca, z zachowniem szczególnych zasad bezpieczeństwa odbywa się sesja Rady Miejskiej w Chorzelach.
Burmistrz Beata Szczepankowska informuje Radę o bieżącym i stabilnym funkcjonowaniu Gminy w sytuacji
kryzysu oraz działaniach na rzecz mieszkańców oraz Instytucji. Burmistrz przedstawia też sytuację na gminnym
rynku pracodawców i pracowników. Radni Rady Miejskiej w Chorzelach, rozumiejąc szczególną sytuację, zgodnie
podejmują Uchwały niezbędne dla płynnego funkcjonowania Gminy oraz realizowania zadań własnych. Rada działa
odpowiedzialnie i sprawnie.
31 marca, Urząd publikuje informacje: burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, dotyczącą stypendiów szkolnych;
informacje o nowych rządowych ograniczeniach i sposobach postępowania; informacje Parafii Świętego Jana
Nepomucena w Duczyminie o transmisjach Mszy Świętych w trybie "na żywo".
1 kwietnia, Urząd publikuje informacje dla pacjentów z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa.

Apel Burmistrzów i Wójtów z Powiatu o przełożenie terminu wyborów prezydenckich.
2 kwietnia, burmistrz Beata Szczepankowska wraz z burmistrzem Przasnysza i wójtami Gmin z Powiatu
Przasnyskiego apeluje do władz centralnych o przesunięcie terminu wyborów. W trosce o życie i zdrowie
mieszkańcow, bo to jest teraz najważniejsze. Apel podpisali wraz z naszą burmistrz, burmistrz Przasnysza Łukasz
Chrostowski oraz wójtowie Gmin: Przasnysz - Grażyna Wróblewska, Jednorożec – Krzysztof Iwulski, Czernice
Borowe – Wojciech Brzeziński i Krasne – Michał Szczepański.

2 kwietnia, burmistrz Beata Szczepankowska wraz z szefami Miasta Przasnysz i gmin Powiatu występuje do
Wojewody Mazowieckiego o środki finansowe na pomoc dla lokalnych przedsiębiorców i pracowników.

Gmina wspiera Seniorów w trudnym czasie.

3 kwietnia, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z pracownikami Urzędu i Ośrodka
Pomocy Społecznej przekazuje zestawy ochronne dla Seniorów wskazanych
przez OPS i Klub Seniora wraz z listem i Wielkanocnymi życzeniami. Pracownicy OPS i Urzędu Gminy bezpiecznie dostarczają zestawy Seniorom.
5 kwietnia, Urząd publikuje informacje Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Przasnyszu, dotyczące pilnych poszukiwań pasażerów
podróżujących z Warszawy do Przasnysza w dniu 27 marca, w związku ze
stwierdzeniem u jednej z osób koronawirusa.
6 kwietnia, Urząd publikuje informacje: ZUS dotyczącą wsparcia dla przedsiębiorców; informacje dotyczące wsparcia
dla rolników; informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem.
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200 przyłbic ochronnych z OUK Chorzele trafiło do naszych medyków
7 kwietnia i w dniach wcześniejszych, pracownicy kierowanego przez dyrektora Janusza Nidzgorskiego Ośrodka
Upowszechniania Kultury w Chorzelach - Adam Szydlik i Agata Nidzgorska w porozumieniu z burmistrz Beatą
Szczepankowską przekazują aż 40 przyłbic wykonanych na drukarkach 3D w OUK w Chorzelach dla Szpitala
w Przasnyszu i Przychodni Salus w Chorzelach oraz Przychodni Esculap w Ciechanowie. Przyłbice ochronne produkowane w OUK w Chorzelach wytwarzane są na dwóch drukarkach 3D, jedna z nich pochodzi z Lokalnego Centrum Kompetencji w Krzynowłodze Małej. W akcję zaangażowany jest również mieszkaniec Chorzel Hubert Biedka, który używa
własnej drukarki 3D oraz Mariusz Kozłowski i Paulina Dębska, zaopatrujący UOK w folię pet. Obecnie różnym instytucjom przekazano ich już 200 sztuk.

7 kwietnia, Urząd publikuje wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem.

Gmina wyposaża wszystkich sołtysów w sprzęt ochronny, środki dezynfekcji i pakiety informacyjne.
8 kwietnia, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej, Urząd Miejski przekazuje środki ochrony osobistej
wszystkim sołtysom i przewodniczącemu samorządu mieszkańców, czyli kolejnej grupie społecznej, która nie może
całkowicie zawiesić swojej działalności na rzecz społeczności naszej Gminy.
Gmina wyposażyła nasze szkoły, placówki oświatowe, ZGKiM, OPS i OSP w sprzęt ochronny i środki dezynfekcji.
9 kwietnia, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
przekazuje kolejne środki ochrony osobistej i dezynfekcji gminnym instytucjom, które nieprzerwanie świadczą usługi na
rzecz naszych mieszkańców. Sprzęt ochrony osobistej otrzymały wszystkie nasze Szkoły, Przedszkole, Żłobek, Centrum
Usług Wspólnych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, OSP Chorzele, OSP
Zaręby, OSP Rycice i OSP Budki.
9 kwietnia, Urząd publikuje informacje dotyczące najnowszych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w kraju.

Gmina przekazała zestawy komputerowe Szpitalowi w Przasnyszu
10 kwietnia, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska przekazuje z Gminy nieodpłatnie, na mocy
Umowy darowizny, potrzebne naszemu szpitalowi w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dwa nowoczesne
zestawy komputerowe wraz z drukarkami laserowymi, wartości około 6 tys. zł.
Burmistrz Beata Szczepankowska dołączyła do przekazanego sprzętu Wielkanocne Życzenia i podziękowania w imieniu
mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele za niezwykle trudną i odpowiedzialną pracę dla dyrekcji oraz wszystkich
pracowników Szpitala, którzy stoją dziś na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Tym samym zrewanżował się dyrektor szpitala, dziękując za przekazany sprzęt.
Obecna sytuacja dla nas wszystkich jest nadzwyczajnie trudna. Wymaga solidarności, odpowiedzialności za zdrowie
i życie naszych mieszkańców oraz wzajemnej pomocy. W Gminie Chorzele staramy się robić wszystko, co w naszej
mocy, aby wspierać organizacyjnie i sprzętami ochrony osobistej ludzi i instytucje. To jest nasz szpital i leczy naszych
mieszkańców. Pomagając szpitalowi i pracującym tam ludziom, pomagamy całej swojej społeczności – informuje
burmistrz Beata Szczepankowska.
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10 kwietnia, Urząd publikuje informacje dotyczące transmisji na żywo Mszy Świętych z Parafii Świętego Mikołaja
w Chorzelach oraz Parafii Świętego Jana Nepomucena w Duczyminie.
Zdalna sesja Rady Gminy. Odpowiedzialne decyzje na rzecz mieszkańców.
15 kwietnia, na wniosek burmistrz Beaty Szczepankowskiej, ponownie sprawnie i zgodnie obraduje Rada Miejska. Sesja, dzięki specjalnemu systemowi, ma charakter zdalny. Radni, na wniosek burmistrz, z wielką odpowiedzialnością za
dobro zarówno Gminy, jak przede wszystkim mieszkańców podjęli Uchwałę dotyczącą wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym w Chorzelach oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (w
obliczu epidemii), jak też Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Chorzelach oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (w obliczu epidemii).
15 kwietnia, Urząd publikuje informację o dostępnej pomocy psychologicznej. Wystarczy zadzwonić na bezpłatny numer 800 70 2222. Jest to linia całodobowa i bezpłatna. Pod telefonem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA, udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.
21 kwietnia, burmistrz Beata Szczepankowska uruchamia akcję „Maseczka dla Mieszkańca”. Dzięki bardzo dobrej
współpracy z jednostką wojskową w Przasnyszu—żołnierze wraz z pracownikami Urzędu dostarczają zakupione przez
burmistrz maseczki ochronne wielorazowego użytku do mieszkańców wszystkich miejscowości w Gminie oraz na
terenie Miasta Chorzele.

20—22 kwietnia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach dostarczył 234 rodzinom znajdującym się w opiece OPS,
10 ton żywności. Pomogli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
Od 28 kwietnia, na zlecenie burmistrz Beaty Szczepankowskiej, ZGKiM w Chorzelach rozpoczął dezynfekcję ławek
w parkach oraz placów zabaw i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

Laptopy dla dzieci do nauki zdalnej
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska pozyskała 70 tys. zł ze
środków Unii Europejskiej na sprzęt do zdalnej edukacji dla naszych szkół i dzieci.
Pieniądze będą przeznaczone na zakup 35 laptopów z oprogramowaniem, które trafią
do naszych miejskich i gminnych szkół podstawowych - a następnie do dzieci na
potrzeby zdalnej edukacji. Grant, który otrzymaliśmy nie wymaga wkładu własnego.

Lokalne programy edukacyjne i animacyjne zawieszone
W związku z zaistniałą sytuacją oraz zamknięciem placówek edukacyjnych, zarząd Fundacji Nowy Staw, podjął
decyzję o zawieszeniu szkoleń „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Chorzele” do końca
kwietnia. Zawieszeniu przez Ministerstwo Sportu uległ również Program Lokalnych Animatorów Sportu. Programy
zostaną ponownie uruchomione w możliwym czasie.

