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	 Pracownicy	służb	medycznych	są	w	ostatnim	cza-
sie	osobami,	które	stoją	„na	pierwszej	linii	frontu”	w	
walce	z	szerzącą	się	epidemią	koronawirusa.	Dlate-
go	tak	ważne	jest,	aby	w	trakcie	zgłoszenia	im	inter-
wencji	pacjenci	nie	zatajali	informacji	o	stanie	zdro-
wia,	objawach,	czy	byliśmy	za	granicą	lub	mieliśmy	
kontakt	z	osobami	na	kwarantannie.	Dlaczego?	Otóż	
może	się	zdarzyć,	że	dany	pacjent	nie	powie	praw-
dy	ratownikom	o	swoim	stanie	zdrowia	i	o	tym,	że	
ma	objawy	koronawirusa.	W	konsekwencji	personel	
medyczny,	 który	miał	 kontakt	 z	 taką	osobą	będzie	
musiał	przejść	kwarantannę.	Zakażeni	 lub	 z	podej-
rzeniem	 zakażenia	 ratownicy	medyczni	 nie	 pojadą	
karetką,	aby	nas	ratować.	Od	szczerości	i	odpowie-
dzialnej	 postawy	 nas	 wszystkich	 zależy	 więc	 bez-
pieczeństwo	innych	osób.	Stąd	personel	medyczny	
apeluje	do	mieszkańców	–	 „Nie	 kłam	medyka,	nie	
kłam	ratownika”.
	 -	 Trzeba	mówić	prawdę	przy	wzywaniu	 zespołu	
ratownictwa	 medycznego,	 jeżeli	 występują	 u	 nas	
objawy	 podobne	 do	 objawów	 koronawirusa,	 czyli	

Apelujemy: nie kłam medyka,
nie kłam ratownika!

	 W	 związku	 z	 trudną	 sytuacją	 jaką	 jest	 zagroże-
nie	 koronawirusem,	 Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla	podjął	decyzję	 zakupu	materiału,	 z	 którego	
będzie	można	uszyć	maseczki	ochronne.	Uszyte	ma-
seczki	będą	przekazywane	bezpłatnie	wszystkim	po-
trzebującym	mieszkańcom	naszej	gminy.
	 Jeśli	 więc	 masz	 trochę	 wolnego	 czasu,	 dobrą	
wolę,	 potrafisz	 szyć,	 chcesz	 pomóc	 innym	 –	 za-
dzwoń	po	informację	do	Doroty	Maślanej	–	Dyrek-
tora	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Nowogardzie	-	
tel.	570	830	336.	Walczymy	z	wirusem!

Nowogard szyje maseczki! Zapraszamy 
do wzięcia udziału w akcji!

temperatura,	suchy	kaszel,	duszności,	ból	w	klatce	
piersiowej,	 informujmy	o	tym.	Ważne	jest	również	
to,	aby	poinformować	czy	mieliśmy	kontakt	z	oso-
bami,	które	wróciły	z	zagranicy	lub	z	osobami,	które	
były	 na	 kwarantannie.	 Te	 wszystkie	 informacje	 są	
dla	nas	bardzo	istotne,	bo	gdy	przyjmujemy	zgłosze-
nie	i	 jedziemy	do	osoby	zgłaszającej	pod	wskazany	
adres,	możemy	się	odpowiednio	zabezpieczyć.	Nie-
stety	obecnie	zdarza	się	tak	na	terenie	naszego	kra-
ju,	że	pacjenci	ukrywają	te	informacje	i	to	skutkuje	
tym,	że	jesteśmy	narażeni	na	kontakt	z	koronawiru-
sem.	To	z	kolei	może	prowadzić	do	tego,	że	zamiast	
ratować	ludzkie	życie,	będziemy	w	kwarantannie	–	
mówi	Artur	Pietrzycki,	ratownik	medyczny	z	Nowo-
gardu.
	 Ukrywając	 informacje	 o	 faktycznym	 stanie	 na-
szego	 zdrowia	 narażamy	 pracę	 służb	 medycznych	
na	paraliż,	 bo	 kto	 będzie	 ratował	 nasze	 życie,	 gdy	
większość	z	personelu	medycznego	będzie	na	obo-
wiązkowej	kwarantannie?

M. Ościłowski
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	 W	 związku	 z	 licznymi	 zapytaniami	 mieszkań-
ców	w	 sprawie	 epidemii	 wirusa	 na	 terenie	 naszej	
gminy,	 Urząd	 Miejski	 w	 Nowogardzie	 informuje,	
że	w	 związku	 z	 charakterem	 zdarzenia	 (zagrożenie	
epidemiologiczne	 o	 charakterze	 ogólnokrajowym)	
decyzje	o	podejmowanych	działaniach	zapobiegaw-
czych	podejmowane	są	na	szczeblu	rządowym	oraz	
przez	Wojewodę	Zachodniopomorskiego	reprezen-
tującego	 rząd	 na	 terenie	 województwa,	 a	 służbą	
wiodącą	w	zwalczaniu	epidemii	jest	służba	sanitar-
no	–	epidemiologiczna	(Sanepid).	

	 Główny	 Inspektor	 Sanitarny	 	 udostępnia	 komu-
nikaty	oraz	pliki	do	pobrania	związane	z	zachorowa-
niami	spowodowanymi	koronawirusem	2019-nCoV.

	 Aktualizowane	 na	 bieżąco	 informacje	 znajdu-
ją	 się	 na	 stronach	 internetowych	https://gis.gov.pl	
oraz	https://www.gov.pl/web/koronawirus

	 W	 przypadku	 podejrzenia	 zarażenia	 się	 korona	
wirusem	lub	kontaktu	z	osoba	zarażoną	należy	skon-
taktować	się	telefonicznie	z:

•	 Powiatową	 Stacją	 Sanitarno	 –	 Epidemiologicz-
ną	w	Goleniowie	tel:	(91)	418-31-95,	662	623	862, 
694	493	764,

•	Najbliższym	szpitalem	zakaźnym	jest:	Samodzielny	
Publiczny	Wojewódzki	Szpital	Zespolony	w		Szczeci-
nie	ul.	Arkońska	4,	(91)	813	94	43,	(91)	813	94	54.

	 Informacje	na	temat	epidemii	uzyskać	można	rów-
nież	na	stronie	Zachodniopomorskiego	Urzędu	Wo-
jewódzkiego	 	 	w	 Szczecinie:	 https://www.szczecin.
uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682

Informacja Urzędu Miejskiego w Nowogardzie 
na temat zapobiegania

epidemii koronawirusa na terenie gminy

	 Zadaniem	Policji	Państwowej	jest	między	innymi	
przekazywanie	Ośrodkowi	Pomocy	Społecznej	infor-
macji	 o	 osobach	 przebywających	 w	 kwarantannie	
które	wymagają	pomocy	ośrodka.

Komenda	 Powiatowa	 Policji	 w	 Goleniowie	 tel.	 
47	78	21	512,	e-mail:	w@sc.poilcja.gov.pl”>dyżurny.
goleniów@sc.poilcja.gov.pl

	 Zadaniem	Gminy	jest	realizacja	wytycznych	prze-
kazanych	przez	organy	państwa	odpowiedzialne	za	
zwalczanie	epidemii,	a	także	organizacja	pracy	urzę-
du	oraz	jednostek	podległych	w	sposób	zapewniają-
cy	ciągłość	obsługi	interesantów	przy	jednoczesnym	
zastosowaniu	 środków	 zapobiegających	 rozprze-
strzenianiu	 się	 epidemii.	 Burmistrz	 i	 pracownicy	
Gminy	 podjęli	 z	 własnej	 inicjatyw	 szereg	 działań	
w	celu	zapewnienia	mieszkańcom	bezpieczeństwa.

	 Na	polecenie	Burmistrza	Roberta	Czapli	nie	cze-
kając	 na	 odgórne	 decyzje	 już	 od	 początku	 	marca	
2020	r.	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie	podję-
to	kroki	przygotowawcze	do	zapobiegania	epidemii	
koronawirusa.	Zakupiono		i	zamontowano	w	budyn-
kach	urzędu	oraz	dozowniki	z	płynem	do	dezynfekcji	
rąk.	Zakupiono	środki	niezbędne	do		dezynfekcji	rąk	
jak	również	do		dezynfekcji	powierzchni	i	używanych	
sprzętów	 a	 także	 rękawice	 jednorazowe	 i	 ręczniki	
jednorazowe.	 W	 pierwszych	 dniach	 marca	 przed	
zawieszeniem	 pracy	 szkół	 przez	 	 rząd,	 Burmistrz	
polecił	przeprowadzenie	doraźnych	kontroli	w	pla-
cówkach	oświatowych	w	celu	sprawdzenia	dostęp-
ności	mydła,	 środków	dezynfekcyjnych	 i	 ręczników	
jednorazowych	dla	uczniów	i	nauczycieli	w	celu	ich	
ochrony	 przez	 zarażeniem.	 Stwierdzone	 braki	 były	
natychmiast	uzupełniane.
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	 W	dniu	10	marca		2020		r.	Burmistrz	pozyskał	do-
tację		w	kwocie	247	500	zł	z	budżetu	państwa	na	za-
kup	 sprzętu	medycznego	 i	 środków	ochrony	 dla	 no-
wogardzkiego	Szpitala	w	związku	z	rozpoczynającą	się		
epidemią.	W	tym	samym		dniu	w	trybie	pilnym	w	ciągu	
dwóch	godzin	od	przekazania	informacji	z	Zachodnio-
pomorskiego	 Urzędu	 Wojewódzkiego	 w	 Szczecinie	
Zastępca	Burmistrza	oraz	Główna	księgowa	działająca	
z	upoważnienia	Skarbnika	podpisali	 	w	Urzędzie	Wo-
jewódzkim	w	Szczecinie	umowę	z	Wojewodą	Zachod-
niopomorskim	na	przekazanie	tej	dotacji.		

	 Zarządzeniem	Burmistrza	Nowogardu	w	Urzędzie	
Miejskim	w	Nowogardzie	powstał	specjalny	Zespół	
Zarządzania	Kryzysowego	w	zakresie	przeciwdziała-
nia	zagrożeniom	związanym	z	epidemią	wirusa	SAR-
S-CoV-2.	W	skład	zespołu	wchodzą:	Zastępcą	Burmi-
strza	Krzysztof	Kolibski	(przewodniczący),	Kierownik	
Wydziału	 Spraw	 Społecznych	 i	 Obywatelskich	 Ewa	
Chłopek	 (sekretarz	 zespołu),	 Skarbnik	Gminy	Mar-
cin	Marchewka,	Sekretarz	Gminy	Grzegorz	Wasile-
wicz,	Dyrektor	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	Dorota	
Maślana,	Specjalista	ds.	Obronnych,	Obrony	Cywil-
nej	i	Zarządzania	Kryzysowego	Stanisław	Pietrzycki.	
W	razie	potrzeby	w	pracy	zespołu	biorą	udział	rów-
nież	inne	osoby.

	 Zespół	 wykonuje	 zadania	 w	 systemie	 ciągłym,	
przez	siedem	dni	w	 tygodniu	przez	pełną	dobę	od	
11	marca	2020	r.		Od	16	marca	codziennie	o	godzi-
nie	9:15	odbywają	się	odprawy	Zespołu,	na	których	
przedstawiane	są	aktualne	informacje	oraz	omawia-
ne	są	i	przydzielane	do	realizacji		zadania	jakie	nale-
ży	wykonać.

	 Od	11	marca	po	podjęciu	przez	rząd	decyzji	o	za-
wieszeniu	na	okres	od	12	do	25	marca	pracy	szkół,	
przedszkoli,	żłobków	i	inny	placówek,	a	także	odwo-
łaniu	wszystkich	wydarzeń,	przedstawień,	seansów		
i	imprez	kulturalnych	i	sportowych,	rozpoczęto	akcję	
informacyjną	w	mediach	prowadzonych	przez	Urząd	
Miejski,	 	a	także	w	mediach	 lokalnych	o	podjętych	
przez	Urząd	Miejski	w	Nowogardzie	oraz	 jednostki	
podlegle,	 środkach	 zapobiegawczych	 związanych	
z	zagrożeniem	epidemiologicznym.								

	 12	marca	Burmistrz	Nowogardu	 	Robert	Czapla	
spotkał	się	w	Urzędzie	Miejskim	z	kierownikami	wy-
działów	i	jednostek	organizacyjnych	w	celu	omówie-
nia	bieżącej	 sytuacji	oraz	 sposobu	 funkcjonowania	
administracji	 gminnej	w	 okresie	 epidemii,	 tak	 aby	
utrudnienia	 z	 nią	 związane	 były	 jak	 najmniej	 do-
kuczliwe	dla	mieszkańców,	a	zadania	nadal	realizo-
wane.	W	celu	zapewnienia	bezpieczeństwa	osobom	
załatwiającym	sprawy	w	Urzędzie	od	tego	dnia	za-
częto	 prowadzić	 wciągu	 godzin	 pracy	 dezynfekcję	
ze	 szczególnym	 	 uwzględnieniem	 klamek,	 poręczy	
i	przedmiotów	dotykanych	przez	wiele	osób.

	 Zgodnie	z	otrzymanymi	poleceniami	rządowymi	
wszystkie	 szkoły	 i	 przedszkola	 prowadzone	 przez	
Gminę	 Nowogard	 jak	 również	 przedszkola	 i	 żłob-
ki	 prowadzone	 na	 terenie	 gminy	 przez	 inne	 oso-
by	w	dniach	12	–	13	marca	prowadziły	działalność	
ograniczoną	 do	 przyjęcia	wyłącznie	 dzieci,	 którym	
rodzice	nie	mogli	zapewnić	opieki.	Od	16	marca	pla-
cówki	zostały	całkowita	zamknięte.

	 W	dniu	13	marca	2020	r.	Sekretarz	Gminy	Grze-
gorz	Wasilewicz	 oraz	 Lila	 Kaźmierowska	Kierownik	
Zespołu	Administracyjnego	Szkół	–	jednostki	organi-
zacyjnej,	obsługującej	wszystkie	szkoły	prowadzone	
przez	Gminę	Nowogard	spotkali	się	 	z	dyrektorami	
szkół	 i	przedszkoli	w	celu	omówienia	zakresu	dzia-
łalności	tych	jednostek	w	okresie	zawieszenia	zajęć	
szkolnych.	 Ustalono,	 że	 do	 25	 marca	 nauczyciele	
w	miarę	możliwości	będą	prowadzić	zajęcia	eduka-
cyjne	z	dziećmi	i	młodzieżą		w	formie	elektronicznej.	
Personel	obsługi	w	tym	czasie	będzie	przeprowadzał	
dezynfekcje	 pomieszczeń	 i	 przedmiotów	 w	 całym	
budynku	 oraz	 wykonywał	 będzie	 drobne	 remonty	
i	prace	porządkowe.	Rekrutacja	do	przedszkoli	 (do	
20	marca)	 i	 klas	 pierwszych	 	 szkół	 podstawowych		
(do	27	marca)	miała	była	kontynuowana	bez	zmian.	
Przebiegła	ona	bez	zakłóceń.

	 W	 związku	 z	 zaleceniami	 Wojewody	 Zachod-
niopomorskiego	 i	 zarządzeniami	 Ministra	 Kultury	
w	 sprawie	 zakazu	 organizowania	 imprez,	 spektakli		
i	seansów	Dyrektorzy	Nowogardzkich	instytucji	kul-
tury		w	dniach	11	-13	marca	podjęli	działania	w	celu	
odwołania	wszystkich	imprez	i	zajęć	zaplanowanych	
w	marcu	w	Bibliotece	Miejskiej	oraz	Nowogardzkim	
Domu	Kultury.	Od	13	marca	Biblioteka	Miejska	jest	
zamknięta.	Nie	wypożycza	zbiorów	 i	nie	przyjmuje	
zwrotów.	 Aktualne	 wypożyczenia	 zostały	 przedłu-
żone	 o	 14	 dni.	 Nie	 są	 naliczane	 kary	 od	 nietermi-
nowych	zwrotów,	również	w	Nowogardzkim	Domu	
Kultury	nie	odbywają	się	seanse	filmowe	i	inne	wy-
darzenia.	Odwołany	 został	 	między	 innymi	mający	
się	odbyć	w	dniach	31.03.-03.04.2020	r.	XVI	Ogólno-
polski	i	XII	Międzynarodowy	Festiwal	Filmów	Ekolo-
gicznych	im.	Macieja	Łukowskiego	EKOFILM	2020.

	 Od	13	marca	na	polecenie	Wojewody	Zachodnio-
pomorskiego	uruchomiono	stały	dyżur	Centrum	Za-
rządzania	Kryzysowego.	W	ramach	tego	dyżuru	wy-
znaczeni	pracownicy	przez	24	godziny	na	dobę	we	
wszystkie	dni	 tygodnia	w	 tym	w	niedzielę	 i	 święta	
dyżurują	w	celu	odbierania	i	przekazywania	pilnych	
informacji	pomiędzy	gminą	a	powiatem	i	urzędem	
wojewódzkim	oraz	państwowymi	służbami,	inspek-
cjami	i	strażami.

	 W	tym	dniu	podjęto	również		i	podano	do	publicz-
nej	wiadomości	decyzje	w	sprawie	ograniczenia	od	
poniedziałku	16	marca	bezpośredniej	obsługi	 inte-
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resantów	w	Urzędzie	Miejskim	w	Nowogardzie.	Aby	
chronić	 mieszkańców	 Nowogardu	 przed	 ryzykiem	
zarażeniem	 się	 koronawirusem	 w	 Urzędzie	 wpro-
wadzono	 zasadę,	 że	 interesanci	 wpuszczani	 są	 do	
budynku	pojedynczo,	tak	żeby	nie	tworzył	sie	skupi-
ska	ludzi	w	których	wirus	mógł	by	się	szybko	i	łatwo	
rozprzestrzenić	gdyby	znalazła	się	w	tej	grupie	oso-
ba	 zarażona.	 Zaleca	 się	 interesantom	 załatwianie	
spraw	przy	użyciu	platformy	EPUAP,	kontaktowanie	
się	Urzędem	telefonicznie	lub	elektronicznie,	a	tak-
że	 dokonywanie	 płatności	 przy	 użyciu	 bankowych	
systemowo	 płatności	 elektronicznych.	 Bezpośred-
nio	załatwić	można	sprawę	tylko	w	przypadkach	nie	
cierpiących	 zwłoki	 gdy	 sprawa	 ze	 względu	 	 na	 jej	
charakter	 nie	może	 zostać	 załatwiona	w	 inny	 spo-
sób.	Podjęto	kroki	w	celu	ograniczenia	przebywania	
pracowników	w	Urzędzie		i	poruszania	się	ich	w	dro-
dze	z	i	do	pracy.	Część	urzędników	wykonują	zdalnie	
z	domu	pracę	do	której	wykonania	nie	jest	niezbęd-
na	fizyczna	obecności	w	miejscu	pracy.

	 Również	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 No-
wogardzie	 niezwłocznie	 w	 dniu	 12	marca	 2020	 r.	
podjął	 działania	 w	 celu	 ograniczenia	 zagrożeniem	
zarażeniem	 się	 kornawirusem	 przez	 mieszkańców	
korzystających	 z	usług	ośrodka	oraz	pracowników.	
Klientów	 zachęca	 się	 	 do	 korespondencji	 listow-
nej,	 telefonicznej	 czy	 też	 kontaktowania	 się	 przez	
email.	 Do	 załatwienia	 spraw	 pilnych	 w	 kontakcie	
osobistym	wyznaczono	tylko		jedno	pomieszczenie	
w	Ośrodku		w	pokoju	nr	5.	Zminimalizowano	prze-
prowadzanie	 wywiadów	 środowiskowych	 przez	
pracowników	socjalnych	z	wyłączeniem	spraw	na-
głych	i		pilnych.		Uruchomiono	całodobowy	telefon	
pod	nr.	570-830-336,	aby	zapewnić	potrzebującym	
mieszkańcom	 możliwość	 kontaktu	 i	 szybkiego	 re-
agowania	 w	 przypadkach	 wymagających	 pilnej	
pomocy.	W	holu	Ośrodka	zamontowano	dozownik	
z	płynem	dezynfekującym	dla	klientów.	Zakupiono	
maseczki	oraz	kombinezony	dla	pracowników	OPS	
na	 czast	 przeprowadzania	wywiadów	 lub	 udziela-
nia	 wsparcia	 w	 sytuacjach	 zagrażających	 zdrowiu	
i	 życiu.	 Poinformowano	 pracowników	 o	 zasadach	
zachowania	się	w	sytuacjach	z	podejrzeniem	koro-
nowirusa.

	 Ograniczony	 został	 dostęp	 do	 kasy	 po	 wypłatę	
świadczeń.	 Dyrektor	OPS	 zarządził	 iż	 przy	 okienku	
kasowym	może	przebywać	tylko	jedna	osoba,	która	
uprzednio	 zdezynfekowała	 dłonie	 przed	 wejściem	
do	pomieszczenia.	Wypłat	 świadczeń	są	 tak	 zorga-
nizowane	 i	 rozplanowane	aby	 jak	najmniejsza	 licz-
ba	osób	odbierała	je		w	jeden	dzień.		Od	23	marca	
2020	r	do	odwołania	kasa	wypłaca	świadczenia	tyl-
ko	w	godzinach	od	8.00	do	12.00.

	 Zarząd	 Budynków	 Komunalnych	 w	 trosce	
o	 zdrowie	mieszkańców	od	16	marca	nie	obsługu-

je	 bezpośrednio	 interesantów.	 Jednostka	 zaleca	
interesantom	płatności	 elektroniczne	 oraz	 kontakt		
telefoniczny	 na	 podane	 do	wiadomości	 publicznej	
numery	lub	drogą	elektroniczną.	Obsługa	w	kontak-
cie	bezpośrednim	odbywa	się	tylko	w	wyjątkowych	
szczególnie	ważnych	przypadkach.

	 W	dniu	20	marca	2010	r.	w	związku	z	 	 informa-
cjami	 o	 występujących	 w	 kraju	 zakażeniach	 koro-
nawirusem	wśród	personelu	szpitali,	Zastępca	bur-
mistrza	Krzysztof	 	 Kolibski	wystąpił	 	 do	Wojewody	
Zachodniopomorskiego	 z	 wnioskiem	 o	 umożliwie-
nie	regularnego	wykonywania	testów	na	obecność	
wirusa	SARS-CoV-2	dla	pracowników	szpitala	w	No-
wogardzie,	gdyż	szpital	nie	dysponuje	takimi	testami	
i	nie	ma	możliwości	 ich	wykonywania	we	własnym	
zakresie.	Władze	Gminy	robią	wszystko	aby	uniknąć	
największego	zagrożenia-		zamknięcie	szpitala	z	po-
wodu	 zakażeń	 wśród	 personelu	 medycznego	 lub	
objęcie	go	kwarantanną	co	pozbawiło	by	mieszkań-
ców	Nowogardu	dostępu	najbardziej	powszechnych	
świadczeń	zdrowotnych.

	 Zawnioskowano	również	o	wykonaniu	testów	dla	
pracowników	Urzędu	Miejskiego	 i	 samorządowych	
jednostek	 organizacyjnych,	 aby	 chronić	 mieszkań-
ców	przed	niebezpieczeństwem	zarażenia	się	wisu-
sem	w	trakcie	załatwiania	spraw	urzędowych,	a	tak-
że	by	instytucje	te	nie	zostały	zamknięte	z	powodu	
zakażenia	i	nadal	mogły	wykonywać	pracę	na	rzecz	
mieszkańców	Nowogardu

	 W	ostatnich	dniach	dotarł	do	szpitala	zakupiony	
z	pozyskanej	dotacji	sprzęt	w	postaci	pięciu	kardio-
monitorów	z	podstawą	 jezdną,	a	 także	50	pełnych	
kombinezonów	 ochronnych.	 Wkrótce	 ma	 dotrzeć	
dostawa	500		sztuk		półmasek	ochronnych		o	klasie	
filtra	 FFP3.	 Niestety	 dostawy	 trzech	 zamówionych	
respiratorów	 spodziewamy	 sie	dopiero	 za	 kilka	 ty-
godni	nie	wcześniej	niż	w	maju.

	 W	czasie	zebrania	Zespołu	Zarządzania	Kryzyso-
wego	w	dniu	25	marca	podjęto	decyzję	o	odkażaniu	
przystanków	 autobusowych	 komunikacji	 miejskiej,	
co	niezwłocznie	wdrożono	w	życie.	Pierwsze	odka-
żanie	nastąpiło	już	w	dniu	następnym	tj.	26	marca.		

	 W	 celu	 umożliwienia	 kontaktu	 z	mieszkańcami,	
utworzono	 e-mail	 zapytajnas@nowogard.pl	 pod	
którym	mieszkańcy	mogą	zadawać	pytania	i	uzyski-
wać	odpowiedzi	w	sprawie	sytuacji	w	gminie.

	 W	 związku	 z	 decyzją	 rządu	o	wydłużeniu	 aż	do	
świat	wielkanocnych	 okresu	 zamknięcia	 szkół	 oraz	
przedszkoli	 oraz	wprowadzenia	 od	 25	marca	 obo-
wiązkowego	 nauczania	 zdalnego,	 Dyrektorzy	 Szkół	
zostali	zobowiązani	do	realizacji	zajęć	w	pełnym	za-
kresie.
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	 Autobus	 (lub	 bus)	 nowogardzkiej	 komunikacji	
miejskiej	jeździ	według	normalnego	rozkładu	jazdy.	
Ze	względu	 na	 obecną	 sytuację	 oraz	 rządowe	wy-
tyczne,	w	zbiorowym	transporcie	publicznym	obo-
wiązuje	 jednak	zasada	„tyle	pasażerów,	 ile	połowa	
miejsc	siedzących	w	pojeździe”,	innymi	słowy	w	au-
tobusie	tylko	połowa	miejsc	może	być	zajęta.	Obec-
nie	 z	 komunikacji	miejskiej	 korzysta	o	wiele	mniej	
osób	niż	zazwyczaj.	Ma	to	związek	m.in.	z	apelami	
aby	pozostać	w	domu.	-	Z	komunikacji	miejskiej	ko-
rzysta	o	wiele	mniej	osób	niż	kiedyś	 	–	powiedział	
nam	1	kwietnia	br.	kierowca	autobusu,	który	w	po-
łudnie	przewiózł	pasażerów	na	osiedle	Bema.

Dezynfekcja w autobusie
i na przystankach codziennie

	 13	marca	br.	Wojewoda	wprowadził	system	sta-
łych	 dyżurów.	 Polega	 to	 na	 tym,	 że	w	 każdej	 gmi-
nie	działa	dyżur	burmistrza	 lub	wójta.	Dzięki	 temu	
zapewniona	 jest	 stała	 łączność	 pomiędzy	 gminą	
a	 powiatem	 i	 województwem.	 Dyżur	 jest	 cało-
dobowy.	W	 Gminie	 Nowogard	 decyzją	 burmistrza	
Roberta	 Czapli,	 dyżury	 odbywają	 się	 w	 pomiesz-

Stały dyżur
w czasach epidemii zapewniony

czeniu	Zarządzania	Kryzysowego	(Plac	Wolności	5).	
Dyżury	 prowadzi	 Stanisław	 Pietrzycki	 oraz	 wyzna-
czeni,	zmieniający	się	pracownicy	Urzędu	Miejskie-
go	 w	 Nowogardzie.	 Dyżury	 zostały	 wprowadzone	
w	związku	z	epidemią	koronawirusa.
	 -	Najczęściej	w	sprawach	epidemii	kontaktuję	się	
z	 Powiatowym	 Centrum	 Zarządzania	 Kryzysowego	
w	Goleniowie	–	mówi	Stanisław	Pietrzycki,	specja-
lista	ds.	Obronnych,	Obrony	Cywilnej	 i	Zarządzania	
Kryzysowego.	-	Dzięki	temu	zachowujemy	stałą	łącz-
ność	z	innymi	jednostkami	i	wymieniamy	na	bieżąco	
informacje	 o	 zaistniałych	 zdarzeniach	 zwiazanych	
z	 epidemią,	 w	 tym	 o	 ilości	 osób	 przebywających	
w	kwarantannie	zbiorowej.
	 W	chwili	obecnej	(stan	na	dzień	26	marca,	godz.	
11.00)	w	powiatowym	ośrodku	kwarantanny,	który	
znajduje	się	na	ul.	Poniatowskiego	w	Nowogardzie,	
przebywa	10	osób.

M. Ościłowski

	 Przewożąc	pasażerów,	autobus	jest	odkażany	na	
każdej	pętli,	co	oznacza,	że	dezynfekcji	kierowca	do-
konuje	łącznie	12	razy	dziennie	-	na	postoju	na	os.	
Bema	oraz	na	postoju	na	os.	Radosława.
	 Do	 autobusu	 komunikacji	 miejskiej	 możemy	
wsiadać	i	wysiadać	przez	środkowe	drzwi.
	 Dezynfekcji,	 od	 26	 marca	 br.,	 poddawane	 są	
również	wiaty	 przystankowe.	 Prace	wykonują	 pra-
cownicy	interwencyjni	środkami	zakupionymi	przez	
nowogardzki	urząd	miejski.	Na	terenie	Nowogardu	
znajduje	się	15	wiat,	które	dezynfekowane	są	dwa	
razy	dziennie.

M. Ościłowski



www.nowogard.pl

Wiadomości Samorządowe 7

	 Na	 terenie	 Nowogardu	 przeprowadzana	 jest	
dezynfekcja	przystanków	autobusowych,	 z	 których	

Trwa akcja dezynfekcji
wiat przystankowych

korzystają	 pasażerowie	 komunikacji	 miejskiej.	 De-
zynfekcję	przeprowadzają	pracownicy	interwencyjni	
środkami	zakupionymi	przez	Urząd	Miejski	w	Nowo-
gardzie.
	 -	 Akcję	 dezynfekcji	 przystanków	 przeprowadza-
my	dwa	razy	dziennie.	Pierwszy	raz	około	godz.	7.30	
i	drugi	około	południa	–	mówi	Jarosław	Hołubowski	
z	UM	Nowogard.
	 Dezynfekcja	przystanków	podyktowana	jest	dzia-
łaniami	 zapobiegania	 rozprzestrzeniania	 się	 koro-
nawirusa.	Piętnaście	wiat	przystankowych	ustawio-
nych	na	terenie	Nowogardu	dezynfekowane	jest	na	
podstawie	 decyzji	 Zespołu	 Zarządu	 Kryzysowego	
urzędu	miejskiego.

M. Ościłowski

	 W	środę	25	marca	br.	w	Urzędzie	Miejskim	w	No-
wogardzie	doszło	do	zebrania	Zespołu	Zarządzania	
Kryzysowego.	W	trakcie	spotkania,	które	poprowa-
dził	Krzysztof	Kolibski	–	 zastępca	burmistrza	 (prze-
wodniczący	 zespołu),	 rozmawiano	o	bieżącej	 sytu-
acji	w	gminie	w	związku	z	epidemią	koronawirusa.
	 Poruszono	 kwestie	 dotyczące:	 działalności	 no-
wogardzkiego	 szpitala,	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecz-
nej,	szkół	i	przedszkoli	działających	na	terenie	gminy	
oraz	komunikacji	miejskiej.
	 -	W	chwili	obecnej	 zawieszone	są	wszystkie	 za-
biegi	 operacyjne.	 Zamknięte	 są	 również	 poradnie	
poza	 ginekologią	 i	 chirurgią.	 Oddział	 ginekologicz-
ny	działa	w	zakresie	położnictwa	–	mówił	Kazimierz	
Lembas,	dyrektor	szpitala	w	Nowogardzie.
	 Działalność	 szkół	 i	przedszkoli	na	 terenie	gminy	
omówiła	Lilla	Kaźmierowska	–	kierownik	z	Zespołu	
Ekonomiczno	–	Administracyjnego	Szkół.	 -	Wszyst-

Zebranie Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

kie	 szkoły	 pracują	 zdalnie.	 Dyrektorzy	 opracowali	
i	 przekazali	 nauczycielom	 rodzicom	 i	 uczniom	ma-
teriały	 edukacyjne	 poprzez	 dziennik	 elektroniczny	
Librus,	 strony	 internetowe	 szkół	 i	 facebooka.	 Jeśli	
dany	 uczeń	 nie	 posiada	 sprzętu	 do	 nauki	 zdalnej,	
wówczas,	materiały	szkoleniowe	są	mu	przekazywa-
ne	przez	kadrę	nauczycielska	–	powiedziała	L.	Kaź-
mierowska.
	 Dyrektor	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 –	 Dorota	
Maślana	z	kolei	poinformowała,	że	ze	względu	na	sy-
tuację	wprowadzono	pełnienie	dyżurów	przez	pra-
cowników	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	godz.	od	
7.30	do	19.00	pod	nr	tel.	788	139	192.	Działanie	to	
ma	celu	możliwość	uzyskania	niezbędnych	informa-
cji	dla	osób	potrzebujących	pomocy,	mowa	tu	o	lu-
dziach	 starszych,	 samotnych	 oraz	 niepełnospraw-
nych.	 -	Dla	 osób	przebywających	na	 kwarantannie	
uruchomiono	 aplikację	 „kwarantanna	 domowa”	
na	 platformie	 www.gov.pl/web/koronawirus.	 Jed-
na	z	opcji	platformy	umożliwia	kontakt	osoby	prze-
bywającej	 na	 kwarantannie	 z	 naszym	 ośrodkiem.	
W	funkcji	tej	osoby	będące	na	kwarantannie	mogą	
elektronicznie	 zwracać	 się	 z	 prośbą	 o	 bezpłatne,	
podstawowe	artykuły	spożywcze,	pomoc	psycholo-
giczną	i	ciepły	posiłek	–	powiedziała	D.	Maślana.
	 W	kwestii	komunikacji	miejskiej	podjęto	decyzję	
o	dezynfekcji	przystanków	autobusowych.	Ustalono,	
że	mają	się	tym	zająć	pracownicy	z	prac	interwencyj-
nych,	a	akcja	ma	ruszyć	26	marca.

M. Ościłowski
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	 Od	 1	 kwietnia	 decyzją	 Premiera	 wprowadzono	
kolejne	 obostrzenia	 mające	 ograniczać	 epidemię	
koronawirusa	 (szczegóły	 dostępne	 na	 stronie	 rzą-
dowej:	 https://www.gov.pl/web/koronawirus/ko-
lejne-kroki	 ).	 We	 wprowadzonym	 stanie	 epidemii	
zamknięte	dla	mieszkańców	są	między	 innymi	pla-
cówki	 kulturalne,	 co	nie	oznacza,	 że	nie	prowadzą	
one	 swojej	 pracy.	W	 nowogardzkiej	 bibliotece,	 na	
rzecz	czytelników	wprowadzono	ofertę	zdalną.
	 -	Praca	w	naszych	filiach	odbywa	się	wirtualnie.	
Powstał	cykl	EKO-	BIBLIOTEKA,	w	którym	uświada-
miamy	naszych	Czytelników	w	kwestach	recyklingu,	
prawidłowej	 segregacji,	 stworzyliśmy	 bazę	 pomy-
słów:	jak	dać	drugie	życie	wyrzuconym	rzeczom.	Fi-
lie	na	bieżąco	śledzą	wydarzenia	kulturalne,	spekta-
kle	teatralne	zarówno	dla	dorosłych	jak	i	dla	dzieci,	
wszystkie	wydarzenia	są	udostępniane	naszym	Czy-
telnikom,	 podobnie	 jak	 spotkania	 autorskie	 i	 inne	
ciekawe	wydarzenia	kulturalne.	Podsyłamy	dla	na-
szych	Czytelników	wszelkie	ciekawostki	o	książkach,	
śledzimy	nowości	wydawnicze.	Opracowaliśmy	bazę	
wszystkich	stron	z	darmowymi	e	bookami.	Powstał	
cykl	przedstawiający:	Życiorysy	Poetów,	gdzie	przed-
stawiani	 są	autorzy,	 których	wybierają	nasi	Czytel-
nicy.	Ponadto	oferujemy	naszym	Czytelnikom	bazę	
pomysłów	 na	 prace	 plastyczne,	 qiuzy,	 krzyżówki	
i	liczne	konkursy.	Na	bieżąco	udostępniamy	poprzez	
internet	dostęp	do	popularnych	w	naszych	bibliote-
kach	czasopism	-	dla	najmłodszych	Świerszczyk,	dla	
młodzieży	Kosmos,	 a	 także	popularnych	kobiecych	
czasopism	–	mówi	Aneta	Wysoszyńska,	dyrektor	bi-
blioteki	w	Nowogardzie.
	 -	Od	momentu	zamknięcia	biblioteki	dla	czytelni-
ków	są	wykonywane	gruntowne	prace	wewnętrzne	
tj.	skontrum,	selekcja,	ubytkowanie,	porządkowanie	
magazynów,	porządkowanie	księgozbioru,	magazy-
nowanie	 czasopism	 i	 dzienników,	 porządkowanie	
dokumentów	życia	społecznego,	naprawa	uszkodzo-
nego	 księgozbioru,	 prace	 w	 systemach	 bibliotecz-
nych.	Na	 polecenie	Dyrektora	wszyscy	 pracownicy	
biorą	udział	w	szkoleniach	on-line	dla	bibliotekarzy	
XXI	w.	oraz	webinariach	dotyczących	nowoczesnych	
prac	z	czytelnikiem.	Wszyscy	pracownicy	pełnią	dy-
żury	w	budynku	biblioteki	oraz	przygotowują	wirtu-
alną	ofertę	biblioteki:	akcja	#niezostawiamczytelni-
ka,	 #czytajnazdrowie,	 #zostanwdomuczytajksiazki,	
spotkania	 live	 z	 autorami	 książek,	 propozycje	 au-
diobooków	dla	dzieci	i	dorosłych,	przygotowywanie	
zagadek,	 tworzenie	 postów	 z	 aktualnymi	 informa-
cjami	np.	2	kwietnia	 -	 Światowy	Dzień	Świadomo-
ści	Autyzmu,	wirtualne	udostępnianie	zbiorów	Izby	
Pamięci	i	Tradycji	Ziemi	Nowogardzkiej	jako	lokalne	

Zostań w domu
– zdalna oferta nowogardzkiej biblioteki

ciekawostki,	 konkursy	 nt.	 wiedzy	 czytelniczej	 oraz	
wszystkie	 możliwe	 wirtualne	 działania	 dotyczące	
promocji	książki	i	czytelnictwa.	Serdecznie	zaprasza-
my	do	śledzenia	nas	w	mediach	społecznościowych.
Będąc	w	 domu	warto	 odwiedzać	 profile	 facebook	
filii	bibliotecznych	(podajemy	adresy	facebook)

Filia	ŻABOWO:
https://www.facebook.com/bibliotekawzabowie/

Filia	WIERZBIĘCIN:
https://www.facebook.com/bibliotekawwierzbiecinie/

Filia	STRZELEWO:
https://www.facebook.com/fil.bibl.strzelewo/

Filia	DĄBROWA:
https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Pu-
bliczna-W-Nowogardzie-Filia-w-D%C4%85browie-
-R-Afeltowicz-1063582817085176/

Filia	DŁUGOŁĘKA:
https://www.facebook.com/FiliawDlugolece/

Filia	BŁOTNO:
https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Pu-
bliczna-w-Nowogardzie-Filia-w-B%C5%82otnie-Da-
nuta-Nowak-254864044698730/

Filia	nr	2	OSIEDLE:
https://www.facebook.com/Miejska-Biblioteka-Pu-
bliczna-w-Nowogardzie-filia-2-159095818190031/
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	 Co	w	przypadku,	gdy	mamy	do	oddania	książkę	
do	biblioteki?
	 -	W	takich	przypadkach	proszę	się	nie	martwić.	
Oddawanie	książek	zostało	zawieszone	do	odwoła-
nia	–	informuje	A.	Wysoszyńska.
	 Swoją	 zdalną	ofertę	dla	mieszkańców	proponu-
je	także	Dział	Cyfryzacji	i	Digitalizacji	nowogardzkiej	
biblioteki.	 Nowo	 powstały	 dział	 zajmuje	 się	 opra-
cowaniem	 zgromadzonych	przez	wiele	 lat	 zbiorów	
własnych	 biblioteki	 i	 zbiorów	 przekazanych,	 jako	
darowizna	lub	depozyt	do	Izby	Pamięci	i	Tradycji.	-	
Chcielibyśmy	zapoznać	Państwa	z	naszymi	zbiorami	
prezentując	je	na	stronach	Biblioteki.	Będzie	to	cykl	
zdjęć	 „Stary	 Nowogard”,	 zaprezentujemy	 zdjęcia	
i	czasopisma	minionych	czasów,	kolekcje	rodzinne.	
Mam	nadzieję,	że	zainteresuj	Państwa	nasza	praca	
a	może	zachęci	do	przekazania	swoich	zbiorów	do	
Izby	Pamięci	i	Tradycji	Ziemi	Nowogardzkiej	–	mówi	
dyrektor	biblioteki	w	Nowogardzie.

Oferta	biblioteki	głównej:	
Facebook:
https://www.facebook.com/bibliotekawnowogar-
dzie/

Co	znajdziemy?
Udostępnianie	tutoriali	prac	plastycznych,	 łamigłó-
wek,	zagadek,	zadań	logicznych,	udostępnianie	słu-
chowisk,	bajek	czytanych,	poczytanek,	udostępnia-
nie	transmisji	live	(aktorów,	pisarzy	itp.).

Instagram	biblioteki	w	Nowogardzie:	https://www.
instagram.com/biblioteka.nowogard/?hl=pl

Co	tutaj	znajdziemy?
Codzienne	 dodawanie	 zdjęcia	 tematycznego,	 rela-
cje,	ankiety,	zagadki,	akcje	#instanocki	#przerwana-
bajkę	oraz	kanał	zaczytani.org.	

M. Ościłowski

	 W	 piątek	 3	 kwietnia	 br.	 Burmistrz	 Nowogardu	
Robert	 Czapla	 przekazał	 na	 rzecz	 nowogardzkiego	
pogotowia	ratunkowego	ozonator.	Urządzenie,	któ-
re	zostało	zakupione	ze	środków	Gminy	Nowogard,	
oczyszcza	 i	 dezynfekuje	powietrze	 a	 co	w	obecnej	
sytuacji	 najważniejsze	 -	 zabija	 zarodniki,	 wirusy	
i	drobnoustroje.
	 Zakup	i	przekazanie	ozonatora	ratownikom	me-
dycznym	 jest	 kolejnym	 działaniem	mającym	 prze-
ciwdziałać	 rozprzestrzenianiu	 się	 koronawirusa.	
Dzięki	 urządzeniu	 będą	 oni	 mogli	 dezynfekować	
wnętrza	 karetek	 oraz	 pomieszczenia	 pogotowia	
w	Nowogardzie.	
	 -	Pracownicy	pogotowia	ratunkowego	w	Nowo-
gardzie	ratują	zdrowie	i	życie	naszych	mieszkańców	
każdego	dnia.	Od	ich	zdrowia	zależy	też	nasze.	Naj-
gorszy	 scenariusz	 to	 zarażeni	 ratownicy,	 poddani	
kwarantannie	 i	 wyłączona	 z	 użytkowania	 karetka.	
Dlatego,	aby	wspomóc	ich	działania	i	zapewnić	bez-
pieczeństwo	ludzi	zakupiliśmy	i	przekazałem	na	po-

Ważne wsparcie dla ratowników medycznych. 
Burmistrz Robert Czapla przekazał im ozonator

trzeby	ratowników	ozonator.	To	małe	sprytne	urzą-
dzenie,	jest	w	stanie	skutecznie	odkazić	karetkę	lub	
pomieszczenie	ratowników	w	niecałą	godzinę.	Wal-
ka	z	koronawirusem	trwa	na	każdym	froncie	–	poin-
formował	burmistrz	Robert	Czapla.	
	 Przekazany	ozonator	był	ratownikom	bardzo	po-
trzebny,	bowiem	to	oni,	w	czasie	walki	z	epidemią,	
stoją	„na	pierwszej	linii	frontu”.	
	 -	To	urządzenie	przyda	nam	się	z	kilku	względów.	
Zabija	ono	między	 innymi	bakterie,	 grzyby	 i	wirusy.	
Odkażamy	 się	 chemicznie	 plus	 ozonowanie	 karetki	
i	pomieszczeń,	to	daje	nam	komfort	pracy	-	mówi	Je-
rzy	Mazurczak,	kierownik	pogotowia	w	Nowogardzie.	
	 Ozonator	 przekazany	 przez	 burmistrza	 na	 rzecz	
pogotowia	 ratunkowego	 nie	 będzie	 jedynym	 tego	
rodzaju	 urządzeniem	 zakupionym	 przez	 gminę.	
W	planie	jest	już	zakup	kolejnych	trzech	tego	rodza-
ju	urządzeń.	

M. Ościłowski
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	 Sytuacja	 związana	 z	 pandemią	 koronawirusa	
jest	dynamiczna.	 Jak	podało	Ministerstwo	Zdrowia	
we	wtorek,	24	marca	br.	w	Polsce	zakażone	są	 już	
774	osoby	(dane	z	godz.	10.00)	i	należy	zakładać,	że	
liczba	ta	niestety	będzie	wzrastać.

Pomoc dla szpitala od przedsiębiorców
- postawa godna naśladowania

	 Wraz	 z	 pandemią	 koronawirusa	 wzrosło	 zapo-
trzebowanie	 na	 sprzęt	 ochronny	 dla	 pracowników	
służby	 zdrowia	 w	 tym	 nowogardzkiego	 szpitala.	
Mowa	 między	 innymi	 o	 kombinezonach,	 masecz-
kach	 i	 rękawiczkach.	 Na	 zapotrzebowanie	 zaczęli	
odpowiadać	nowogardzcy	przedsiębiorcy.	We	wto-
rek	 24	marca	 br.	 35	 sztuk	 kombinezonów	ochron-
nych	oraz	8	pudełek	rękawiczek	(w	każdej	po	50	par)	
przekazał	na	rzecz	szpitala	w	Nowogardzie	p.	Woj-
ciech	Zięciak,	który	prowadzi	swoją	działalność	go-
spodarczą	w	Karsku.	W	jego	imieniu	sprzęt	na	ręce	
Krzysztofa	 Kolibskiego	 –	 zastępcy	 burmistrza	 oraz	
Kazimierza	Lembasa	–	dyrektora	szpitala,	przekazał	
przedstawiciel	firmy	Grzegorz	Głąbecki.
	 -	Jest	to	bardzo	cenna	inicjatywa,	godna	pochwa-
ły,	ale	też	i	naśladowania	w	obecnej	sytuacji.	Bardzo	
cieszy,	że	w	tych	trudnych	chwilach	możemy	 liczyć	
na	 pomoc	 naszych	 przedsiębiorców	 –	 powiedział	
K.	Kolibski.
	 Pomoc	pana	W.	Zięciaka	na	rzecz	szpitala	w	No-
wogardzie	nie	jest	jedyną	w	ostatnim	czasie	płynącą	
od	 nowogardzkich	 przedsiębiorców.	 Tafle	 z	 pleksi,	
wykorzystane	do	zabezpieczenia	kontaktu	„pacjent	
–	pielęgniarka”,	przekazał	p.	Jan	Bąk.
	 -	 W	 obecnej	 sytuacji	 każda	 ilość	 tego	 rodzaju	
sprzętu	zostanie	wykorzystana.	Jeśli	są	osoby,	które	
chciałyby	wesprzeć	naszą	placówkę	w	dostarczeniu	
maseczek,	 rękawic,	 czy	 kombinezonów	 zapraszam	
serdecznie	do	kontaktu	pod	nr	tel.	608	365	354	oraz	
882	164	884	–	zwraca	się	z	apelem	K.	Lembas,	dy-
rektor	szpitala	w	Nowogardzie.

M. Ościłowski

	 W	 związku	 z	 zachorowaniami	 na	 wirusa	 Co-
vid-19,	 podjęto	 działania	 mające	 na	 celu	 ochro-
nę	mieszkańców	naszej	gminy.	 Jednym	z	nich	było	
między	innymi	powołanie	11	marca	br.	specjalnego	
Zespołu	Zarządzania	Kryzysowego,	w	skład	którego	
weszli:	Krzysztof	Kolibski	–	przewodniczący	(zastęp-
ca	 burmistrza),	 Ewa	 Chłopek	 –	 sekretarz	 zespołu	
(kierownik	Wydziału	Spraw	Społecznych	i	Obywatel-
skich),	Marcin	Marchewka	 (skarbnik	 gminy),	Grze-
gorz	Wasilewicz	(sekretarz	gminy),	Dorota	Maślana	
(dyrektor	Ośrodka	Pomocy	 Społecznej)	 i	 Stanisław	
Pietrzycki	(specjalista	ds.	Obronnych,	Obrony	Cywil-
nej	i	Zarządzania	Kryzysowego).
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	 Na	terenie	kraju	obowiązuje	ograniczenie	przemieszczania	się.	Ma	to	związek	z	przeciwdziałaniem	roz-
przestrzeniania	się	koronawirusa.	Z	tego	powodu	apelujemy	do	mieszkańców	–	ZOSTAŃCIE	W	DOMU!	Wie-
le	spraw	można	załatwić	„zdalnie”,	przez	internet.

***
	 W	ostatnim	czasie	otrzymaliśmy	od	Państwa	informacje	o	potrzebie	opublikowania	numerów	kont	ban-
kowych,	na	które	można	dokonywać	wpłat	za	należności.	 Informujemy,	że	wszelkie	zobowiązania	wobec	
Gminy	Nowogard	można	regulować	dokonując	wpłat	na	następujące	numery	kont	bankowych:
-	z	tytułu	podatków	i	opłat	–	61	1240	3884	1111	0000	4209	2470;
-	z	tytułu	opłaty	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	–	33	1240	3927	1111	0010	4964	3858.
Szczegółowe	informacje	dotyczące	wyżej	wymienionych	opłat	można	uzyskać	pod	numerami	telefonów:
-	podatek	od	nieruchomości,	podatek	rolny,	podatek	leśny:
39	26	217	–	Eliza	Kałmuk,	Teresa	Krugła,
39	26	220	–	Arleta	Bartczak,	Monika	Beśka
-	dzierżawy:
39	26	227	–	Małgorzata	Cichocka,
39	26	220	–	Monika	Wochna;
-	wieczyste	użytkowanie	gruntów:
39	26	225	–	Katarzyna	Ołubiec,	Iwona	Kosińska,
39	26	220	–	Monika	Wochna;
-	opłata	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi:
91	57	85	360	–	Małgorzata	Białczak,	Izabela	Szturo,
91	57	85	355	–	Andrzej	Garguliński,	Renata	Krzysztoszek.

M. Ościłowski

Gdzie zapłacić? Publikujemy 
gminne numery kont bankowych

	 Jak	 ważne	 są	 działania,	 które	 mają	 za	 zadanie	
przeciwdziałać,	 zapobiegać	 i	 zwalczać	 choroby	 za-
kaźne	 (w	 tym	 koronawirusa)	 nie	 trzeba	 nikogo	
przekonywać.	W	związku	z	tym	11	marca	br.	Gmina	
Nowogard	ogłosiła	konkurs	ofert	na	 zakup	sprzętu	
medycznego	i	środków	ochrony	osobistej	na	potrze-
by	nowogardzkiego	szpitala.
	 -	Zakup	sprzętu	medycznego	dla	naszego	szpitala	
to	działanie	mające	na	celu	wspomaganie	ochrony	
zdrowia	naszych	mieszkańców	w	 tym	 trudnym	dla	
nas	wszystkich	okresie	–	mówi	burmistrz	Nowogar-
du	Robert	Czapla.
	 Oferty	 można	 było	 składać	 do	 17	 marca	 br.	
Oferta	 dotyczyła	 zakupu	 3	 respiratorów,	 5	 kardio-
monitorów,	 50	 kombinezonów	 i	 500	 szt.	 masek	
ochronnych.	Na	zakup	sprzętu	zaplanowano	blisko	
250	tys.	zł.	W	czwartek	26	marca	br.	kardiomonitory	
zostały	dostarczone	do	szpitala	w	Nowogardzie.	Trzy	
dni	wcześniej	dostarczono	także	kombinezony.
	 -	 Kardiomonitor	 to	urządzenie	medyczne	dzięki	
któremu	możliwy	 jest	 podgląd	 parametrów	 życio-
wych	 pacjentów.	 Dzięki	 niemu	 można	 między	 in-

Nowe kardiomonitory w szpitalu

nymi	mierzyć	 tętno,	ciśnienie	krwi,	 częstość	odde-
chów.	 Ostatni	 zakup	 5	 nowych	 kardiomonitorów,	
które	otrzymaliśmy	zwiększył	liczbę	tego	sprzętu	na	
Izbie	Przyjęć	w	naszym	szpitalu	do	7	sztuk	–	mówi	
Kazimierz	 Lembas,	 dyrektor	 szpitala	 w	 Nowogar-
dzie.
	 Pozostały	sprzęt,	czyli	m.in.	respiratory,	mają	tra-
fić	do	szpitala	w	ciągu	maksymalnie	8	tygodni.

M. Ościłowski
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	 Czas	 epidemii	 to	 trudny	 okres	 dla	 osób	 star-
szych,	samotnych,	niepełnosprawnych	i	tych,	które	
przebywają	na	kwarantannie.	Udzielaniem	pomocy	
osobom	potrzebującym	na	terenie	gminy	Nowogard	
zajmuje	się	Ośrodek	Pomocy	Społecznej.	Na	temat	
działań	podjętych	przez	OPS	rozmawiamy	z	dyrektor	
Dorotą	Maślaną.

 Red.	Jakie	działania	podjęła	pani	w	związku	z	epi-
demią	koronawirusa?

	 Dorota	 Maślana:	 -	 W	 związku	 z	 obecną	 sytu-
acją	uruchomiliśmy	dodatkowy	 telefon	o	numerze 
788	139	192,	pod	którym	codziennie	do	godz.19:00,	
wszyscy	 mieszkańcy	 mogą	 uzyskać	 informacje	 na	
temat	 możliwości	 otrzymania	 pomocy	 z	 naszej	
jednostki.	 Telefon	 jest	 obsługiwany	 przez	 pracow-
ników	 naszego	 ośrodka.	 Od	 dnia	 25.03.2020	 r.	 do	
29.03.2020	 r.	 dyżur	 telefoniczny	 pełni	 pracow-
nik	 socjalny	 p.	 Aleksandra	 Płachecka,	 od	 dnia	
30.03.2020	r.	do	05.04.2020	r.	dyżur	pełni	pracow-
nik	socjalny	p.	Helena	Błaszczyk,	od	06.04.2020	r.	do	
12.04.2020	r.	dyżur	pełni	pracownik	socjalny	p.	Ali-
cja	Seweryn,	od	dnia	13.04.2020	r	do	19.04.2020	r.	
dyżur	 pełni	 pracownik	 socjalny	 p.	 Sylwia	 Serocka,	
od	 dnia	 20.04.2020	 r.	 do	 26.04.2020r.	 dyżur	 peł-
ni	 pracownik	 socjalny	 p	 Bogumiła	 Walczak,	 od	
27.04.2020	 r.	 do	 03.05.2020r.	 dyżur	 pełni	 pracow-

Ważne informacje dla potrzebujących.
Rozmowa z Dorotą Maślaną – dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowogardzie

nik	 socjalny	 p.	 Żaneta	 Sidor,	 od	 dnia	 04.05.2020	
r.	 do	 10.05.2020	 r.	 dyżur	 pełni	 pracownik	 socjal-
ny	 p.	 Barbara	 Pakulska,	 od	 dnia	 11.05.2020	 r.	 do	
17.05.2020	r.	dyżur	pełni	pracownik	socjalny	p.	Ali-
cja	Golema,	od	dnia	18.05.2020r.	do	24.05.2020	r.	
dyżur	pełni	pracownik	socjalny	p.	Grażyna	Harnack,	
od	dnia	25.05.2020	r.	do	31.05.2020	r.	dyżur	pełni	
pracownik	 socjalny	p.	 Jadwiga	Olszowa,	natomiast	
od	 dnia	 01.06.2020	 r.	 do	 07.05.2020	 r.	 dyżur	 przy	
naszym	telefonie	pełni	pracownik	socjalny	p.	Julita	
Troczyńska.	Dyżury	są	pełnione	do	odwołania.

 Red.	Kto	może	otrzymać	pomoc?

	 -	Pomoc	mogą	otrzymać	wszystkie	osoby	będące	
tymczasowo	w	kwarantannie	domowej.

 Red. Jaką	pomoc	można	uzyskać?

	 -	Osoby,	które	się	do	nas	zgłoszą	mogą	otrzymać	
bezpłatną	pomoc	psychologiczną.	Stan	epidemii	to	
bardzo	trudny	czas,	pełen	niepewności	 i	niepokoju	
często	 samotności.	 Tym	 bardziej	 zachęcam	 osoby	
potrzebujące	 do	 kontaktu	 z	 naszą	 placówką.	 Poza	
tym	 oferujemy	 bezpłatne	 produkty	 żywnościowe	
i	gotowe,	ciepłe	posiłki.	Jeśli	mówimy	o	produktach	
żywnościowych,	 mam	 na	 myśli	 np.	 mąkę,	 cukier,	
makaron,	 mleko,	 kaszę.	 Gotowe,	 ciepłe	 posiłki	 są	
dostarczane	 przez	 pracowników	 OPSu.	 Jeżeli	 więc	
jest	 osoba	 przebywająca	 w	 tymczasowej	 kwaran-
tannie	domowej	i	potrzebuje	ona	artykułów	żywno-
ściowych	-	zapraszamy	do	kontaktu.

 Red.	 Jaką	 pomoc	 oferujecie	 osobom	 starszym	
i	samotnym,	które	nie	są	na	kwarantannie?

	 -	Osoby	starsze	 i	 samotne,	które	nie	przebywa-
ją	w	 kwarantannach	 domowych	mogą	ubiegać	 się	
o	 bezpłatną	 pomoc	 żywnościową	 jeśli	 spełniają	
następujące	warunki:	 dochód	 dla	 osoby	 samotnej	
nie	może	przekraczać	–	1.402	zł,	dochód	dla	osoby	
w	rodzinie	–	1.056	zł.	Ta	z	kolei	pomoc	jest	skiero-
wana	do	tych	osób,	które	np.	obawiają	się	o	swoje	
zdrowie	w	tak	trudnej	sytuacji.	Osobom	tym	może-
my	 również	 pomóc	 zrobić	 zakupy,	 które	 dostarcza	
pracownicy	naszego	OPS.

 Red.	Dziękuję	za	rozmowę.
M. Ościłowski
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	 Osoby	będące	w	kwarantannie	
nie	 mogą	 wychodzic	 z	 domów,	
tym	samym	nie	mogą	również	za-
dbać	 sami	 o	 swoje	 podstawowe	
potrzeby	 żywnościowe.	 Osoby	
objęte	kwarantanną	 i	wymagają-
ce	wsparcia	mogą	jednak	kontak-
tować	 się	 z	 Ośrodkiem	 Pomocy	
Społecznej	(tel.	788	139	192).
Jeżeli	 pracownik	 OPS	ma	wątpli-
wości,	 co	 do	 przekazanych	 infor-
macji,	 fakt	 przebywania	 danej	
osoby	 w	 kwarantannie	 możne	
potwierdzić	 w	 Powiatowej	 Stacji	
Sanitarno-Epidemiologicznej	 lub	
na	Policji.

Jak	 wygląda	 pomoc	 dla	 osób	
w kwarantannie?
1.	SANEPID	–	zgodnie	z	procedurą	
kwalifikuje	osobę	do	objęcia	kwa-
rantanną	 i	przekazuje	 informację	
do	 lokalnego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej;
2.	 Ośrodek	 pomocy	 społecznej	
weryfikuje	czy	dana	osoba	wyma-
ga	pomocy	żywnościowej	(zaleca-
ny	kontakt	 telefoniczny,	pozyska-
nie	informacji	od	innych	służb).
3.	 Ośrodek	 pomocy	 społecznej	
organizuje	 pomoc	 żywnościową,	
w	pierwszej	kolejności	pozyskując	
ją	 od	 organizacji	 pozarządowych	
(m.in.	Polski	Czerwony	Krzyż,	Pol-
ski	 Komitet	 Pomocy	 Społecznej,	
Caritas,	 Federacja	 Polskich	 Ban-
ków	Żywności).
4.	Pomoc	ta	może	być	również	re-
alizowana	w	formie	jednego	gorą-
cego	posiłku	lub	w	formie	zakupu	
i	 dostarczenia	 produktów	 żyw-
nościowych	 przez	 okres	 trwania	
kwarantanny.
5.	 Burmistrz	 organizuje	 dowóz/
dostarczenie	 produktów	 żywno-
ściowych	przy	udziale	służb	gmin-
nych:	 Ochotniczej	 Straży	 Pożar-
nej.
6.	 OPS	 kontaktuje	 się	 z	 OSP	wy-
znaczonym	 przez	 Burmistrza	
i	 wskazuje	 miejsce	 odbioru	 pro-
duktów	 żywnościowych	 oraz	
miejsce	ich	dostarczenia.
7.	Przy	dostarczaniu	żywności	ko-
nieczne	jest	przestrzeganie	zasad	

Ważne dla osób w kwarantannie
higieny	 i	 zaleceń	 Głównego	 In-
spektora	Sanitarnego.
Tel.	 788	 139	 192	 –	 dyżury	 co-
dziennie	do	godz.	19.00

	 W	 związku	 z	 obecną	 sytu-
acją	 OPS	 Nowogard	 uruchomił	
dodatkowy	 telefon	 o	 numerze 
788	139	192,	pod	którym	codzien-
nie	do	godz.	19:00,	wszyscy	miesz-
kańcy	 mogą	 uzyskać	 informacje	
na	 temat	możliwości	 otrzymania	
pomocy	 z	 Ośrodka	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 w	 Nowogardzie.	 Telefon	
jest	obsługiwany	przez	pracowni-
ków	ośrodka:	od	30.03.2020	r.	do	
05.04.2020	r.	dyżur	pełni	pracow-
nik	 socjalny	 p.	 Helena	 Błaszczyk,	
od	06.04.2020	r.	do	12.04.2020	r.	
dyżur	 pełni	 pracownik	 socjalny	
p.	Alicja	Seweryn,	od	13.04.2020	r.	
do	19.04.2020	r.	dyżur	pełni	pra-
cownik	socjalny	p.	Sylwia	Serocka,	
od	20.04.2020	r.	do	26.04.2020r.	
dyżur	 pełni	 pracownik	 socjal-
ny	 p.	 Bogumiła	 Walczak,	 od	

Zapraszamy	do	kontaktu:
zapytajnas@nowogard.pl

27.04.2020	r.	do	03.05.2020r.	dy-
żur	pełni	pracownik	socjalny	p.	Ża-
neta	 Sidor,	 od	 04.05.2020	 r.	 do	
10.05.2020r.	dyżur	pełni	pracow-
nik	 socjalny	p.	 Barbara	Pakulska,	
od	11.05.2020	r.	do	17.05.2020	r.	
dyżur	 pełni	 pracownik	 socjalny	
p.	Alicja	Golema,	od	18.05.2020r.	
do	 24.05.2020	 r.	 dyżur	 pełni	
pracownik	 socjalny	 p.	 Grażyna	
Harnack,	 od	 25.05.2020	 r.	 do	
31.05.2020	r.	dyżur	pełni	pracow-
nik	 socjalny	 p.	 Jadwiga	 Olszowa,	
od	01.06.2020	r.	do	07.05.2020	r.	
dyżur	przy	telefonie	pełni	pracow-
nik	 socjalny	 p.	 Julita	 Troczyńska.	
Dyżury	są	pełnione	do	odwołania.	

M. Ościłowski

	 Szanowni	Państwo,	sytuacja	zwią-
zana	 z	 epidemią	 koronawirusa	 jest	
dynamiczna.	Od	1	kwietnia	Premier	
wprowadził	na	przykład	nowe	ogra-
niczenia	w	poruszaniu	się	czy	robie-
niu	 zakupów.	 W	 związku	 z	 tym,	 iż	
niektórzy	z	Państwa	mogą	mieć	py-

tania	dotyczące	sytuacji	w	Gminie	Nowogard	uruchomiliśmy	dla	
Państwa	 adres	 e-mailowy,	 na	 który	 możecie	 Państwo	 kierować	
swoje	pytania.
	 Jeśli	jesteś	osobą	starszą,	samotną	i	nie	wiesz	gdzie	i	jaką	pomoc	
możesz	uzyskać,	jeśli	interesują	Cię	działania	gminy	w	okresie	epide-
mii,	jeśli	masz	opinię	lub	inne	uwagi	–	napisz.	Wszelkie	pytania	oraz	
opinie	prosimy	kierować	na	adres:	zapytajnas@nowogard.pl
	 Jednocześnie	 informujemy,	 że	 pytania	 możecie	 Państwo	 także	
kierować	telefonicznie	na	nr:	600	318	463,	od	poniedziałku	do	piąt-
ku,	w	godz.	8.00	–	15.30	(osoba	do	kontaktu:	Marcin	Ościłowski).
	 Dołożymy	wszelkich	starań	aby	uzyskali	Państwo	niezwłocznie	
odpowiedzi	na	swoje	pytania.
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Są	to:

•	Plac	zabaw	i	boisko	sportowe	na	
os.	Bema,

•	Boisko	wielofunkcyjne	na	placu	
Szarych	Szeregów	(tzw.	„dolne”),

•	Skatepark,	 street	workout	oraz	
kort	 tenisowy	 na	 placu	 Szarych	
Szeregów,

•	Cały	 teren	plaży	miejskiej	 oraz	
przyległy	do	niej	plac	zabaw	przy	
restauracji	„Neptun”,

•	Teren	rekreacyjny	w	Sarnim	Le-
sie	 obok	 wjazdu	 do	 DPS	 2	 (tzw.	
„polana”)

•	Plac	zabaw	oraz	miejsce	do	gril-
lowania	przy	ul.	Zielonej,

•	Siłownia	na	świeżym	powietrzu	
przy	ul.	Waryńskiego,

•	Plac	zabaw	na	os.	Gryfitów,

•	Boisko	„Orlik”,

•	Plac	zabaw	na	os.	Radosława.

•	 Place	 zabaw,	 boiska	 i	 siłownie	
na	świeżym	powietrzu	we	wszyst-
kich	sołectwach	gminy.

Kolejne obostrzenia zasad bezpieczeństwa
w związku z epidemią koronawirusa

	 Rada	Ministrów	rozporządzeniem	z	dnia	30	marca,	wprowadziła	dodatkowe	obostrzenia	zasad	bezpie-
czeństwa	w	trakcie	trwającej	epidemii	koronawirusa.	Dlatego	niektóre	administrowane	przez	gminę	obiek-
ty	publiczne	w	dniu	dzisiejszym	(tj.	1	kwietnia	2020)	zostają	do	odwołania	zamknięte	lub	wyłączone	z	użyt-
kowania.
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	 1	kwietnia	poinformowano,	że	szpital	w	Gryficach	
został	 objęty	 kwarantanną.	Ma	 to	 związek	 z	 dwoma	
potwierdzonymi	 przypadkami	 zakażenia	 koronawiru-
sem	tamtejszego	personelu	medycznego.	Kwarantan-
nę	 wprowadzono	 w	 kompleksie	 budynku	 głównego,	
przychodni	szpitala	i	budynku	tzw.	90-łóżkowego.	
	 W	obliczu	tych	informacji	i	sytuacji	zagrożenia	epi-
demiologicznego	sprawdziliśmy	funkcjonowanie	szpi-
tala	w	Nowogardzie.
	 -	 W	 naszym	 szpitalu	 jest	 zakaz	 odwiedzin	 pa-
cjentów.	W	 związku	 z	 tym	 nie	 wpuszczamy	 żadnych	
osób	postronnych	poza	pacjentami	na	teren	szpitala.	
W	Podstawowej	Opiece	Zdrowotnej	(POZ)	z	kolei	ogra-
niczony	jest	dostęp	do	lekarza.	Tutaj	udzielamy	przede	
wszystkim	 teleinformacji,	 czyli	 dzwoniący	 pacjent	
może	 otrzymać	 poradę,	 receptę.	 Odbywa	 się	 to	 bez	
bezpośredniego	kontaktu	z	pacjentem,	ale	jeżeli	lekarz	
uzna,	że	wizyta	pacjenta	jest	w	przychodni	konieczna	
to	 pacjent	 przyjeżdża	 do	 przychodni	 z	 zachowaniem	
wszystkich	 środków	 ostrożności.	 Są	 nimi:	 bariera	
ochronna,	do	pacjenta	wychodzi	pielęgniarka,	mierzy	
temperaturę,	uzgadnia	stan	pacjenta	z	lekarzem,	który	
decyduje	o	przyjęciu	pacjenta	–	mówi	Kazimierz	Lem-
bas,	dyrektor	szpitala	w	Nowogardzie.	
	 Środki	 ostrożności	 wprowadzono	 również	 dla	 pa-
cjentów	szpitala.
	 -	Jeśli	chodzi	o	pacjentów	szpitalnych	dzielimy	ich	
na	pacjentów	oddziałów	szpitalnych	 i	 pacjentów	po-
radni	 specjalistycznych.	 Pacjenci	 oddziałów	 szpital-

Środki ostrożności
w nowogardzkim szpitalu 

nych	przychodzą	do	drzwi	głównych	szpitala,	gdzie	jest	
domofon.	Pielęgniarka	przyjmuje	od	niego	informację,	
w	 jakim	celu	przybywa,	przeprowadza	krótki	wywiad	
epidemiologiczny.	 Po	 stwierdzeniu,	 że	 pacjent	 może	
wejść	 do	 środka,	 pacjent	 przechodzi	 przez	 pierw-
sze	drzwi.	Przy	drugich	drzwiach	pielęgniarka	mierzy	
mu	temperaturę,	ubiera	pacjenta	w	maskę	ochronną	
i	wpuszcza	na	teren	izby	przyjęć,	gdzie	przeprowadza-
ny	 jest	z	pacjentem	wywiad	typowo	chorobowy.	Na-
stępnie	przychodzi	lekarz	w	zależności,	do	którego	od-
działu	przyszedł	pacjent.	Należy	zaznaczyć	 jednak,	że	
wszystkie	te	procedury	dotyczą	wszystkich	oddziałów,	
natomiast	jeśli	chodzi	o	kobiety	rodzące,	działamy	jak	
zwykle,	czyli	robimy	wywiad	epidemiologiczny,	ale	pa-
cjentki	są	przyjmowane	bez	zbędnej	zwłoki	na	oddział	
położniczy	w	celu	porodu	–	mówi	K.	Lembas.	
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	 W	 przypadku	 pacjentów	 odwiedzających	 poradnie	
specjalistyczne,	wchodzą	oni	do	starego	budynku	szpitala.	
	 -	Bocznym	wejściem	i	bocznymi	schodami	pacjenci	
przechodzą	na	pierwsze	piętro	 i	tam	są	udzielane	im	
porady	specjalistyczne.		Na	 dzień	 dzisiejszy	 są	 czyn-
ne	poradnie:	 chirurgiczna,	 ginekologiczna,	 natomiast	
neurologiczna	i	kardiologiczna	działa	na	zasadzie	tele-
porady.	
	 Ze	względu	na	obecną	sytuację	wszystkie	planowa-
ne	zabiegi	są	odwołane.	
	 -	 Jeśli	byłby	 zabieg	„w	stanie	 zagrożenia	 życia”	 to	
taki	jesteśmy	zobowiązani	wykonać	–	dodaje	dyrektor	
szpitala.	

***
  
	 Red.	Podobnie	jak	inne	szpitale	w	całej	Polsce	uru-
chomiliście	konto	bankowe...
	 -	Tak.	Wzorem	innych	szpitali	uruchomiliśmy	konto,	
na	 które	można	wpłacać	 darowizny	 na	 rzecz	 zakupu	
ochrony	osobistej,	na	walkę	z	koronawirusem.	Nr	kon-
ta:	62	9375	1012	4200	3753	2000	0050.

	 Red.:	Jakie	zalecenia	proponowałby	pan	mieszkań-
com?
	 -	Myślę,	że	wszystkie	zlecenia	dotyczące	izolacji	po-
winny	 być	 przez	 nas	 przestrzegane.	 Nie	 wychodźmy	
z	 domu.	 Czym	 większa	 izolacja,	 tym	 większe	 bezpie-
czeństwo.	 Dlatego	 w	 naszym	 szpitalu	 podejmujemy	
wszystkie	zalecenia	i	działania	aby	nasz	szpital	był	bez-
pieczny.	Bardzo	ważne	również	jest	to,	że	gdy	do	nasze-
go	szpitala	trafi	pacjent,	to	aby	niczego	on	nie	ukrywał	
na	temat	swojego	stanu	zdrowia.	Nie	można	ukrywać,	
że	np.	mieliśmy	kontakt	z	osobą	potencjalnie	zakażoną.	

M. Ościłowski 

	 W	 związku	 ze	 stanem	 epide-
mii,	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	
w	Nowogardzie	informuje	za	Mini-
sterstwem	Rodziny,	Pracy	i	Polityki	
Społecznej,	 że	 uruchomiono	 apli-
kację	 „kwarantanna	domowa”	na	
platformie	www.gov.pl/web/koro-
nawirus.	 Jedna	 z	 opcji	 platformy	
umożliwia	 kontakt	 osoby	 przeby-
wającej	na	kwarantannie	z	Ośrod-
kami	Pomocy	Społecznych,	w	tym	
z	 OPS	w	Nowogardzie.	W	 funkcji	
tej	osoby	będące	na	kwarantannie	
mogą	 elektronicznie	 zwracać	 się	
z	 prośbą	 o	 podstawowe	 artykuły	
spożywcze,	pomoc	psychologiczną	
i	posiłek.

Koronawirus – ważne dla osób
przebywających na kwarantannie

Więcej	informacji	na	ten	temat	udzielane	są	pod	nr	tel.	788	139	192	
(czynne	do	godz.	19.00).	
fot.:	screen	z	www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

M. Ościłowski
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	 Nadzwyczajna	 sytuacja	 spo-
wodowana	 epidemią	 koronawi-
rusa	i	związane	z	tym	zamknięcie	
szkół	sprawia,	że	od	trzech	tygo-
dni	dzieci	i	młodzież	zmuszone	są	
do	samodzielnej	nauki	w	domu,	
bez	 bezpośredniego	 kontaktu	
z	 nauczycielem.	 Rodzice	 często	
muszą	 zastąpić	 dzieciom	 odle-
głego	 nauczyciela	 i	 tłumaczyć	
im	 zagadnienia,	 których	 same	
nie	 mogą	 zrozumieć.	 Burmistrz	
Nowogardu	 Robert	 Czapla,	 aby	
w	 tych	 trudnych	 czasach	 wes-
przeć	uczniów	i	ich	rodziców,	po-
stanowił	zachęcić	nauczycieli	do	
włożenia	maksymalnego	wysiłku	
w	 tworzenie	 ciekawych	 lekcji	
zdalnych,	atrakcyjnych	w	formie	
i	 treści	 Efektywność	 nauczania	
prowadzonego	 zdalnie,	 zależna	
jest	przede	wszystkim	od	jakości	
tego	 nauczania.	 Lekcje	 prowa-
dzone	w	Internecie,	powinny	być	

Kto najlepiej uczy w trudnych czasach 
epidemii! Konkurs dla nauczycieli

nowogardzkich szkół
przede	 wszystkim	 atrakcyjne,	
aby	 zachęcić	 ucznia	 pozostają-
cego	w	domu	do	pracy	i	zastąpić	
mu	salę	lekcyjną.
	 Uczniowie	i	wspierający	ich	ro-
dzice,	zmuszeni	sytuacją,	spędza-
ją	 obecnie	 przed	 komputerami	
wiele	 godzin	 każdego	 dnia.	 Aby	
ten	czas	został	wykorzystany	efek-
tywnie,	a	nie	stracony,	nauczycie-
le	 muszą	 w	 opracowanie	 lekcji	
włożyć	 nie	 tylko	 wiedzę	 ale	 całe	
swoje	serce,	całą	swoją	kreatyw-
ność	 i	 pomysłowość.	 Mamy	 już	
pierwsze	przykłady	takich	działań,	
choćby	działania	dyrektora	Szkoły	
Podstawowej	w	Wierzbięcinie	do-
stępne	na	jego	facebooku.	Zachę-
camy	 wszystkich	 nauczycieli	 do	
wykorzystania	 wszystkich	 swoich	
talentów,	tak	aby	uczniowie	pozo-
stający	w	domu	mogli	posiąść	co	
najmniej	 taką	 samą	 wiedze	 jaką	
zdobywali	 w	 salach	 lekcyjnych.	

Zróbcie	wszystko	w	dowolnej	for-
mie	 jaka	 jest	 dopuszczalna	 i	 do-
stępna	 dla	 uczniów,	 a	 efektami	
swojej	pracy	podzielcie	się	z	nami	
zgłaszając	 swój	 udział	 w	 konkur-
sie.	 Kandydatów	 mogą	 zgłaszać	
też	 dyrektorzy	 szkół,	 uczniowie	
i	ich	rodzice.
	 W	konkursie	mogą	wziąć	udział	
wyłącznie	 nauczyciele	 szkół,	 dla	
których	 organem	 prowadzącym	
jest	 Gmina	 Nowogard.	 Przedmio-
tem	 konkursu	 są	 autorskie,	 opra-
cowane	 przez	 nauczycieli	 lekcje	
z	 zakresu	 przedmiotów	 objętych	
programem	 szkół	 podstawowych	
oraz	 programem	 liceum	 ogólno-
kształcącego.	Zapraszamy	do	zapo-
znania	się	z	regulaminem	konkursu	
na	stronie:	www.nowogard.pl
	 Zapraszamy	do	zapoznania	się	
z	regulaminem	konkursu	na	www.
nowogard.pl

(Red.)
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Szkoła Nr	telefonu Godziny	
otwarcia

e-mail Dodatkowy 
kontakt

Szkoła	Podstawowa	nr	1 913926270 
Anna	Łysiak

8-15 szp1now@wp.pl Dziennik	
elektroniczny	
LIBRUS

Szkoła	Podstawowa	nr	2 913926274
Ewa	Żylak

8-14 spnr2nowogard@vp.pl Dziennik	
elektroniczny	
LIBRUS

Szkoła	Podstawowa	nr	3 913926291 
Piotr	Kazuba

8-12 sp3nowogard@o2.pl Dziennik	
elektroniczny	
LIBRUS

Szkoła	Podstawowa	nr	4 913923028 
Bogdan	Sobolewski

9-13 nowogard4@wp.pl Dziennik	
elektroniczny	
LIBRUS

Szkoła	Podstawowa	Błotno 913910190 
Tomasz	Żelazowski

7:30-14:30 spblotno@wp.pl Strona
internetowa	
szkoły

Szkoła	Podstawowa	
Długołęka

913910492 
Danuta	Ziółkowska

8-12 spdlugoleka15@wp.pl Strona
internetowa	
szkoły

Szkoła	Podstawowa 
Orzechowo			

608476365 
Renata	Fusik

9-14 sp_orzechowo@wp.pl Strona
internetowa	
szkoły

Szkoła	Podstawowa
Strzelewo

913910224 
Agnieszka	Forgiel

9-14 szkolastrzelewo@op.pl Strona
internetowa	
szkoły

Szkoła	Podstawowa
Wierzbięcin

913910795 
Józef	Korkosz

8-14 spwn@o2.pl Strona
internetowa	
szkoły

Szkoła	Podstawowa	Żabowo 913910694 
Karolina
Jaklińska-	Czyżak

9-13 spzabowo1@wp.pl Strona
internetowa	
szkoły

Przedszkole	nr	1 913926286 
Jolanta	Bielska

10-12 przedszkole_nowogard@
op.pl

Strona
internetowa	
szkoły

Przedszkole	nr	3 913926288 
Ewa	Wróbel

8-14 przedszkole3@nowogard.pl Strona
internetowa	
szkoły

Przedszkole	nr	4 913926287 
Elżbieta	Majchrzak

8-14 przedszkole_4@op.pl Strona
internetowa	
szkoły

II	Liceum	Ogólnokształcące 913925107 
Leszek	Becela

8-14 sekretariat@lo2nowogard.
edu.pl

Dziennik	
elektroniczny	
LIBRUS

Informacja dla rodziców uczniów uczęszczających
do placówek oświatowych gminy Nowogard

Szanowni	rodzice uczniów	uczęszczających	do	placówek	oświatowych	gminy	Nowogard
	 W	związku	z	wprowadzeniem	stanu	epidemii	w	kraju,	szkoły	i	przedszkola	na	terenie	gminy	Nowogard	
uruchomiły	telefony	i	emaile,	które	ułatwią	Państwu	kontakty	z	nauczycielami,	wychowawcami	i	dyrektora-
mi	w	sprawie	pytań	dotyczących	materiałów	edukacyjnych	lub	innych	aspektów	nauki	w	jednostce.
Prosimy	kierować	pytania	pod	następujące	numery:
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	 Do	 końca	 kwietnia	 może-
my	 przekazać	 swój	 1%	 podatku	
na	 rzecz	 Samorządowej	 Funda-
cji	 Opieki	 Medycznej	 „Zdrowie”	
w	 Nowogardzie.	 Dzięki	 temu,	 za	
uzyskana	 kwotę,	 dofinansowany	
jest	 zakup	 sprzętu	 medycznego	
w	 nowogardzkim	 szpitalu,	 który	
ratuje	życie.
	 -	 Uzyskane	 pieniądze	 z	 1%	
w	całości	przekazujemy	na	zakup	
sprzętu	medycznego	 lub	 na	 jego	
naprawę.	Zachęcam	do	przekaza-
nia	1%	na	szpital	w	Nowogardzie	
–	mówi	Marta	Pińkowska,	prezes	
Samorządowej	 Fundacji	 Opieki	
Medycznej	 „Zdrowie”	 w	 Nowo-
gardzie.
	 -	 Pieniądze	 z	 1%	 są	 dla	 nas	
ważne.	Dzięki	 nim	możemy	dofi-
nansować	 wymianę	 sprzętu	 me-
dycznego	–	powiedział	Kazimierz	
Lembas,	 dyrektor	 szpitala	w	No-
wogardzie.

       podatku dla Szpitala w Nowogardzie.
Przyłącz się do akcji

	 Żeby	 wypełnić	 zeznanie	 po-
datkowe	 i	przekazać	1%	swojego	
podatku	 na	 rzecz	 Samorządowej	
Fundacji	Opieki	Medycznej	„Zdro-
wie”	 w	 Nowogardzie,	 co	 za	 tym	
idzie	na	 zakupu	 sprzętu	dla	 szpi-
tala	 należy	 w	 stosownej	 rubryce	
wpisać	nr	KRS:0000207800	z	do-
piskiem	„na	 rzecz	Szpitala	w	No-
wogardzie”.	Numer	konta	banko-
wego	fundacji:	Bank	Spółdzielczy	
Goleniów	O/Nowogard:	 72	 9375	
1012 4200 4271 2000 0010.
	 Dodatkowo	 prosimy	 Państwa	
o	włączenie	się	do	rozpowszechnie-
nia	akcji	„1%	na	rzecz	Szpitala	w	No-

wogardzie”	 w	 mediach	 społeczno-
ściowych.	 Na	 facebooku	 Urzędu	
Miejskiego	w	Nowogardzie	 przygo-
towaliśmy	dla	Państwa	nakładkę	na	
nasze	zdjęcia	profilowe.	Jak	je	zasto-
sować?	Wystarczy	kilka	kroków:
1.	Przejdź	do	strony	www.facebo-
ok.com/profilepicframes
2.	 Wyszukaj	 nakładkę	 wpisując	
„1%	dla	Szpitala	w	Nowogardzie
3.	 Kliknij	 opcję	 Użyj	 jako	 zdjęcia	
profilowego,	aby	zapisać.
	 Przekazując	 swój	 1%	 podatku	
wspierasz	Szpital	w	Nowogardzie	
i	pomagasz	innym.

Marcin Ościłowski

1%

	 W	dniu	27	marca	2020	r.	aerator	pulweryzacyj-
ny	dryfujący	w	ostatnich	dniach	po	 jeziorze	nowo-
gardzkim	 został	 ponownie	 zakotwiczony.	 Działania	
wykonywane	 były	 przez	 firmę	 autora	 urządzenia	 -	
AERATOR	Stanisław	Podsiadłowski	z	Poznania.
	 Prace	 polegały	 na	 wykonaniu	 nowego	 systemu	
kotwiącego	 urządzenie	 i	 jego	 ponownym	 monta-
żu	 w	 najgłębszym	 punkcie	 jeziora,	 które	 wynosi	
ok.	11	m.	Dokonano	również	niezbędnego	przeglą-
du	 technicznego	 i	 wymiany	 zużytych	 elementów.	
Wszystkie	 prace	prowadzone	były	 z	 najwyższą	do-
kładnością	 i	starannością,	tak	aby	po	powrocie	ae-
ratora	na	dawne	miejsce	mógł	on	pracować	jak	naj-
wydajniej,	a	tym	samym	przyczyniać	się	do	poprawy	
jakości	wody.
	 Przypomnijmy,	 że	 aerator	 pracuje	 na	 jeziorze	
nowogardzkim	 od	 2013	 r.	 Technologia	 polega	 na	
wykorzystaniu	 energii	wiatru	 do	natleniania	 strefy	
naddennej,	 co	 powoduje	 wytrącanie	 nierozpusz-
czalnych	 związków	 fosforu.	Wpływa	 to	 na	 zmniej-
szenie	żyzności	zbiornika,	a	w	efekcie	systematyczną	
poprawę	jakości	wody	w	naszym	jeziorze.

Aerator wraca na swoje miejsce
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	 W	 poniedziałek	 30	 marca	 br.	
Burmistrz	 Nowogardu	 Robert	
Czapla	podpisał	przetarg	nieogra-
niczony	 na	 przebudowę	 ul.	 Kazi-
mierza	Wielkiego.

	 Przebudowa	ww	ulicy	jest	kon-
sekwencją	 remontów	 ulic	 w	 ob-
rębie,	 których	 wykonano	 kanali-
zację	 deszczową.	 Przypomnijmy,	
iż	 w	 poprzednich	 latach	 trwały	
remonty	 ulic	 po	 drugiej	 stronie	
jeziora	 (ul.	 Stolarska,	Blacharska)	
w	bezpośrednim	sąsiedztwie	pla-
cu	Szarych	Szeregów	gdzie	wyko-
nana	zostala	kanalizacja,	obejmu-
jąca	plac	Szarych	Szeregów	i	ulice	
Blacharską	 oraz	 Wyszyńskiego	
(więcej	 pisaliśmy	 o	 tym	 tutaj).	
Następnie	prace	związane	z	kana-
lizacją	prowadzone	były	w	rejonie	
ulicy	Kazimierza	Wielkiego.

	 Inwestycja,	 o	 którą	 również	
zabiegał	 radny	 Paweł	 Lembas,	
jest	 realizacją	 obietnic	 wybor-
czych	 burmistrza,	 który	 obiecał	
mieszkańcom,	 że	 po	 wykonaniu	
rozdziału	sieci	ogólnospławnej	na	
sieć	kanalizacji	deszczowej	i	kana-
lizacji	 sanitarnej,	 która	 znajduje	
się	w	tej	ulicy,	po	czasie	niezbęd-
nym,	 aby	 nowe	 rury	 „popraco-
wały,	 przystąpi	 do	 przebudowy	
nawierzchni	ulicy.	I	to	się	właśnie	
dzieje.

Link	 do	 zamówienia:	 http://bip.
nowogard.pl/zamowienia/po-
kaz/512.dhtml

Burmistrz Robert Czapla podpisał przetarg 
na przebudowę ulicy

Kazimierza Wielkiego w Nowogardzie
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Dobra strona Informacji
www.nowogard.pl

AKTUALNOŚCI * PRZETARGI * INFORMACJE * ZDJĘCIA
Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, fax 91 39 26 206

W	sprawach	skarg,	zażaleń	i	spraw	szczególnych,

w	każdy	poniedziałek	w	godz.	9.00	-	12.00	oraz	14.00	-	15.30,	

w	małej	sali	Rady	Miejskiej	Urzędu	Miejskiego,	przy	Biurze	Rady	na	

1	piętrze,	będzie	przyjmował	zastępca	burmistrza	Krzysztof	Kolibski	

lub	sekretarz	Gminy	-	Grzegorz	Wasilewicz.

Przewodniczący	 RM	 przyjmuje	 interesantów	w	 każdy	 poniedziałek,	

od	15.30	do	17.00,	w	małej	sali	Rady	Miejskiej.

Wydawca:	GMINA	NOWOGARD

Nakład:	2500	egz.

Adres:	Redakcja	„Nowogardzkie	Wiadomości	Samorządowe”

72-200	Nowogard,	pl.	Wolności	1

tel.	91	39	27	240	,	91	39	26	200/201	w.	505

Redaktor	naczelny:	Marcin	Ościłowski

Kontakt:	sekretariat@nowogard.pl

Strona	www.nowogard.pl

Skład	i	druk:	Digital	Art	Studio		www.digitalartstudio.pl

Redakcja	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 skracania	 i	 redakcji	 tekstów 

oraz	zmiany	tytułów.

Biuletyn	„Wiadomości	Samorządowe”	można	otrzymać	w	następujących	punktach:	Urząd	
Miejski	w	Nowogardzie	 -	 Biuro	Obsługi	 Interesantów,	 pl.	Wolności	 1,	 pok.	 5;	 Sołectwa;	
Nowogardzki	 Dom	 Kultury,	 pl.	 Wolności	 7,	 Powiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Nowogardzie,	
pl.	 Wolności	 9;	 Samodzielny	 Publiczny	 Szpital	 Rejonowy	 w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	
Polskiego	 7;	 Centrum	 Edukacji	 i	 Przedsiębiorczości	 „Profit”w	 Nowogardzie,	 ul.	 Wojska	
Polskiego	3;	Handel	Art.-Spożywczo-Przemysłowe	Roman	Kwiatkowski,	ul.	Woj.	Polskiego	
3A;	Miejska	Biblioteka	Publiczna,	pl.	Wolności	8;	Bank	Pekao	S.A.,	ul.	Bankowa	5;	PKO	BP	
S.A.,	Pl.	Wolności	5;	 „Netto”	Supermarket,	ul.	700-lecia	22;	 Józef	Sosnowski	–	 sklep,	ul.	
Poniatowskiego	5/1;	Elżbieta	Horniak	–	sklep,	ul.	Boh.	Warszawy	102;	Sklep	„Banan”,	ul.	
Boh.	Warszawy	103;	Sklep	spożywczo-przemysłowy,	Stanisław	Barliszyn,	ul.	Boh.	Warszawy	
44;	Apteka	 „NIEBIESKA”,	 ul.	 15	 Lutego	 17;	Apteka	 „ASA”	 Sp.	 z	 o.o.,	 ul.	Warszawska	 14;	
„Pracownia	 Optyczna”	 Jacek	 Olszewski	 ul.	 Armii	 Krajowej	 51a;	 Sklep	 „Biedronka”,	 ul.	
Warszawska	9;	 Sklep	„Biedronka”,	ul.	Boh.	Warszawy	103a;	Market	 „Polo”,	ul.	700-lecia	
20;	Kiosk,	ul.	Dąbrowszczaków;	PHU	„Pier”,	ul.	Wojska	Polskiego	4;	Sklep	Spożywczy,	ul.	
Armii	Krajowej	51;	Sklep	spożywczy	„DELIKATESY”,	ul.	Gen.	Bema	40/8;	Sklep	„Rodzynek”,	
ul.	 3	Maja	31C;	 Sklep	 spożywczo-monopolowy,	 ul.	 Bat.	 Chłopskich	1a;	 Zakład	Karny,	 ul.	
Zamkowa	 7;	 Sklep	 „PROMYK”,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Sklep	 spożywczo-	 -przemysłowy	
„SANDRA”,	 ul.	 Leśna	 6c;	 Sklep	 spożywczy	 Emilia	 Biegajło,	 ul.	 Gen	 Bema	 40/a;	 Sklep	
KAMAR,	ul.	Gen.	Bema	42;	ENTER	Laptop	Serwis,	ul.	Wyszyńskiego	7/3;	Sklep	„OLIWER”	
Anna	Wiśniewska	ul.	Bema	58,	Salon	fryzjerski	M.	Kouhan,	ul.	700-lecia	27B.	FINANS-BUD	
(Finanse	 i	Budownictwo)	Piotr	Wróblewski	Nowogard,	pl.	Wolności	9/7a;	REMO	Rolety-
Żaluzje-Tapety	 Janusz	 Włodarczyk	 Nowogard,	 ul.	 Żeromskiego	 20;	 Komisariat	 Policji	
Nowogard,	 ul.	 Woj.	 Polskiego	 9;	 ZBK	 ul.	 700-lecia	 14;	 Sklep	 Spożywczo-Monopolowy	
„Ewa”,	 ul.	 3	 Maja	 42;	 Firma	 Handlowo-Usługowa	 „ANITA”	 ul.	 Boh.	 Warszawy	 69A;	
Artykuły	Spożywczo-Przemysłowe	Edmund	Szukalski,	ul.	Armii	Krajowej	12a;	Pasmanteria	
„OLEŃKA”,	ul.	Stolarska	2;	NZOZ	LEKS	ul.	Kościuszki	36;	NZOZ	Medyk	ul.	Woj.	Polskiego	6;	
„T.K.K.	„MODA”	ul.	Bankowa;	Sprzedaż	Art.	Spożywczych	ul.	Boh.	Warszawy	1A;	ASPROD	ul.	
700-lecia	26a;	Sklep	ABC	ul.	Wojska	Polskiego	59/A,	„U	NATALII”	ul.	Zamkowa	4
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