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W związku z epidemią koronawi-
rusa i zawieszeniem zajęć w szko-
łach i placówkach, od 1 kwietnia 
br. samorządy mogły starać się o 
pieniądze na zakup sprzętu dla 
uczniów i nauczycieli do zdalnej 
nauki. Od samego początku pro-
gram dofinansowania cieszył się 
dużym zainteresowaniem.
Z naszego województwa wpłynę-
ło 129 wniosków na 131 gmin i 
powiatów.

Najwięcej, bo 100 tys. zł trafi do 
Polic, 80 tys. zł trafi do Dobrej, 70 
tys. zł do Kołbaskowa, 35 tys. zł do 
Nowego Warpna. Środki otrzyma 
również Powiat Policki  - 70 tys. zł.
Dodatkowe pieniądze dla samo-

rządów to efekt współpracy mini-
strów edukacji i cyfryzacji oraz 
starań resortu cyfryzacji, dzięki 
którym Komisja Europejska zgo-
dziła się, aby zaoszczędzone środki 
w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa przekazać za 
zakup sprzętu dla szkół.
Kwota wsparcia jaką otrzymał 
samorząd została powiązana z 
liczbą uczniów w określonej gmi-
nie lub powiecie. Wnioski przyj-
mowało Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa (CPPC).
Działanie jest finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.
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Poniedziałek
Jakub Piekarski – psycholog - 
godz. 15.30 – 19.30
Skype: wpisać imię i nazwisko 
psychologa; mail: jakubpiekar-
ski4@gmail.com
Karolina Guzmiega - psycholog - 
godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 760
Sylwia Mieszała - pedagog - godz. 
12.00 – 17.00
telefon 515 314 651
Wtorek
Monika Andrzejewska – pedagog 
- godz. 12.00 – 17.00
telefon 661 637 090
Środa
Małgorzata Kruszyńska-Kryszak 
– pedagog - godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 651
Karolina Guzmiega – psycholog - 
godz. 12.00 – 17.00
telefon 515 314 760
Czwartek
Agnieszka Chmiel – psycholog - 
godz. 12.00 – 17.00
telefon 660 453 088
Piątek
Monika Andrzejewska - pedagog 

- godz. 12.00 – 17.00
telefon 661 637 090
Jakub Piekarski – psycholog - 
godz. 9.00 – 14.00
Skype: wpisać imię i nazwisko 
psychologa; mail: jakubpiekar-
ski4@gmail.com

Ponadto informujemy, że Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogicz-
na w Policach uruchomiła dyżu-
ry telefoniczne dla osób, które 
odczuwają potrzebę wsparcia 
(psychologicznego, emocjonal-
nego) w sytuacji kryzysu.

Każdego dnia w godzinach 10:00 
- 14:00 można skontaktować się z 
dyżurującymi specjalistami pod 
numerem telefonu 501 422 481 
lub 660 092 909.
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Policach przypomi-
na o możliwości skorzystania 
z pomocy psychologicznej dla 
osób odczuwających potrzebę 
wsparcia. 
Całodobowy numer  
kontaktowy: 603 083 020

Dyżury pedagogów  
i psychologów
Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach oraz Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Tanowie uruchomili dla Mieszkań-
ców Powiatu Polickiego dyżury psychologów i pedagogów.

Klienci Poradni mogą kontak-
tować się w sprawach pilnych 
z Dyrektorem Poradni telefo-
nicznie (numer telefonu 660 
092 926) każdego dnia w godzi-
nach 10.00-12.00. 

Osoby, które odczuwają potrze-

bę wsparcia (psychologiczne-
go, emocjonalnego) w sytuacji 
kryzysu mogą kontaktować się 
z dyżurującymi specjalistami 
telefonicznie (numery telefo-
nów: 501 422 481 lub 660 092 
926) każdego dnia w godzinach 
10.00–14.00.

Pomoc psychologiczna
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach 
uruchomiła możliwość otrzymania pomocy psycho-
logicznej przez Mieszkańców Powiatu Polickiego.

Pandemia koronawirusa SARS 
– CoV-2 sprawiła, że zdrowie i 
życie milionów ludzi na całym 
świecie jest zagrożone. Każde-
go dnia z niepokojem obser-
wujemy jak rozprzestrzenia 
się również w naszym kraju, 
nie omijając naszego regio-
nu. Walka z niewidzialnym 

wrogiem, stanowi dziś dla 
nas wszystkich najważniejsze 
wyzwanie. Od samego począt-
ku pojawienia się zagrożenia, 
podejmujemy liczne działa-
nia mające na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa naszym 
Mieszkańcom. Wspólnie ze 
służbami i inspekcjami wdra-

żamy odpowiednie środki  
i procedury bezpieczeństwa.

Wszyscy zdajemy sobie spra-
wę z jak trudnym zjawiskiem 
przyszło nam się zmierzyć. 
Autorytety w świecie medy-
cyny, specjaliści wirusolodzy 
zapowiadają w najbliższym 
czasie szczytową fazę zacho-
rowań w naszym kraju, której 
skali nikt nie jest w stanie prze-
widzieć.

W związku z zaistniałą sytu-
acją, po raz kolejny w trosce 
o bezpieczeństwo Mieszkań-
ców łączymy siły. Podjęliśmy 
decyzję o udzieleniu wspar-
cia finansowego szpitalowi w 
Policach należącego do Samo-
dzielnego Publicznego Szpita-
la Klinicznego nr 1 Pomorskie-
go Uniwersytetu Medycznego .

Łączna kwota wsparcia to 500 
000 złotych. Pozwoli ona sfi-
nansować zakup specjalistycz-
nego sprzętu, niezbędnego do 
ratowania życia ludzkiego, a 
także zakup ubrań ochron-
nych dla personelu.

- Nie możemy być obojętni 
na zgłaszane potrzeby szpi-
tala, miejsca w którym z tak 
dużym poświęceniem i deter-
minacją walczy się o to co 
najcenniejsze - zdrowie i życie 
ludzkie czytamy w komunika-
cie podpisanym przez włoda-
rzy Gmin Powiatu Polickiego 
i Starostę Polickiego. - Jako 
samorządowcy odpowiedzial-
nie i solidarnie podejmujemy 
decyzje zmierzające do zapew-
nienia bezpieczeństwa naszym 
Mieszkańcom.

Powiat i Gminy jednoczą siły w walce  
z koronawirusem, wspierając szpital w Policach
W Dniu Pracownika Służby Zdrowia, który przypadł na 7 kwietnia, Powiat Policki wraz z gminami Powiatu 
Polickiego postanowili przekazać 500 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do rato-
wania życia ludzkiego, a także zakup ubrań ochronnych dla personelu. Wcześniej, koreańska spółka Hyundai 
Engineering odpowiedzialna za realizację inwestycji "Polimery Police" postanowiła przekazać w formie do-
tacji celowej Powiatowi Polickiemu blisko 300 tysięcy złotych na zakup respiratorów dla szpitala w Policach. 
Łączna kwota pomocy to blisko 800 tysięcy złotych.

Przez cały ten czas można rów-
nież przychodzić do siedziby 
PCPR składać wnioski oraz 
inne dokumenty we wszyst-
kich sprawach, którymi się zaj-
mujemy. Oczywiście w trosce 

o zdrowie naszych Klientów 
oraz nas samych  rozmawia-
my ze wszystkimi, którzy do 
nas przychodzą przez spe-
cjalną osłonę, zaopatrzeni w 
maseczki lub przyłbice. Prosi-

my również naszych Klientów 
o zakrycie nosa i ust maseczką 
lub inną częścią garderoby. 
Od 04 maja mieszkańcy 
Powiatu Polickiego, którzy 
potrzebują pilnej pomocy 
będą mogli przyjść do siedzi-
by PCPR i skorzystać z porady 
prawnej, psychologicznej oraz  
wsparcia w sytuacji kryzysu i 
przemocy w rodzinie, media-
cji w sprawach rodzinnych, 
coachingu itp. Dodatkowo 
wprowadziliśmy również 
usługę „Polub swoją masecz-
kę”  dla wszystkich tych, któ-
rzy mają problem w oswojeniu 
się z noszeniem maseczek. W 
związku z tym przygotowane 
zostały dwa pomieszczenia 
do bezpośredniego przyjmo-
wania klientów, a dodatko-
wo  zakupiono namiot, który 
również przeznaczony jest do 

pracy z klientami na świeżym 
powietrzu. 
U nas jest bezpiecznie. 
Wszystko odbywa się zgod-
nie z zachowaniem bezpie-
czeństwa. Przyjmujemy tylko 
osoby zdrowe (przed wizytą 
pomiar temperatury i krótka 
ankieta). Ograniczamy liczbę 
klientów – przyjmujemy w 
odpowiednich odstępach cza-
sowych. Zachowujemy bez-
pieczną odległość, prosimy o 
dezynfekcję rąk i o noszenie 
maseczek przez cały czas trwa-
nia rozmowy. Pomieszczenia i 
sprzęty są dezynfekowane. 
Każda osoba, która potrzebuje 
wsparcia proszona jest o kon-
takt telefoniczny pod nume-
rem       91 42 40 700, 603 083 
020 w celu umówienia wizyty.

 Powiatowe Centrum  
Pomocy Rodzinie

PCPR wznawia kontakt z klientami  
znajdującymi się w sytuacji kryzysu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały okres stanu epidemii COVID-19  na bieżąco udziela wspar-
cia mieszkańcom Powiatu Polickiego poprzez  kontakt telefoniczny, mailowy bądź komunikator internetowy.

Dofinansowanie na zakup  
sprzętu dla uczniów
355 tysięcy złotych trafi do samorządów powiatu 
polickiego na zakup laptopów dla uczniów i nauczy-
cieli. Ponad 98 proc. gmin i powiatów z województwa 
zachodniopomorskiego złożyło wnioski o dofinanso-
wanie zakupu laptopów dla uczniów i nauczycieli w 
ramach programu „Zdalna szkoła”. 


