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Ogłoszony przez rząd stan epidemii spowodowany koronawirusem wymusił zmianę funkcjonowania placówek powiatowych. 
Samorządowi przybyło zadań i wydatków.

Uruchomiono rezerwy
Potrzeba ochrony przed rozprzestrze-

nianiem się koronowirusa skłoniła Za-
rząd Powiatu Leszczyńskiego do urucho-
mienia rezerwy budżetowej na zarządza-
nie kryzysowe. Na wsparcie funkcjono-
wania Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Lesznie przeznaczono 150 tys. zł. 
W uzgodnieniu z dyrektorem szpitala 
za 130 tys. zł kupiono respirator dla no-
worodków i dzieci. Potrzeba była tym 
większa, gdyż Ginekologiczno-Położni-
czy Szpital Kliniczny w Poznaniu prze-
mieniono w zakaźny i małych pacjentów 
zaczęto kierować do Leszna. Za pozosta-
łe 20 tys. zł powiat kupił środki ochro-
ny osobistej dla pracowników szpitala.

Starostwo Powiatowe w Lesznie 
przekazało kombinezony ochronne Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Lesznie, 
Komendzie Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lesznie oraz strażakom 
ochotnikom. Ponadto strażacy zawodo-
wi otrzymali cztery filtropochłaniacze 
do masek pełnotwarzowych oraz dzie-
więć adapterów do aparatów oddecho-
wych. Starostwo rozdysponowało rów-
nież łącznie 1000 litrów płynu do de-
zynfekcji (przekazanego przez sponso-
ra) wśród służb i instytucji obsługujących 
mieszkańców, m.in. podstacji pogotowia 
ratunkowego w Kąkolewie i Włoszako-
wicach, komendy policji, zespołów dziel-
nicowych i jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych.

Kwarantanna dla całej Wielkopolski  
Jednym z większych zadań posta-

wionych przed Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzowego Starostwa Po-
wiatowego w Lesznie było uruchomie-
nie ośrodka dla osób skierowanych na 
obowiązkową 14-dniową kwarantannę. 
Na ten cel wybrano budynek dawne-
go hotelu w Lipnie, który posiada jesz-
cze wyposażenie umożliwiające przyję-
cie osób kierowanych przez Wojewódz-
kie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Poznaniu.

- W byłym hotelu w Lipnie przygoto-
waliśmy miejsca dla 27 osób w oddziel-

nych pokojach z  łazienkami – informu-
je wicestarosta leszczyński Maciej Wi-
śniewski. - Maksymalnie przebywało tam 
28 osób, ponieważ dopuszczalnym jest, 
aby członkowie rodziny mieszkali w jed-
nym pokoju. W ubiegłym tygodniu liczba 
osób zmalała do kilkunastu. W tym cza-
sie puste pokoje zostały zdezynfekowane.

Do Lipna na kwarantannę trafiają 
przede wszystkim osoby powracające 
z zagranicy, które nie mają warunków, 
aby ją odbyć we własnym domu. Firma 
cateringowa przygotowuje dla nich śnia-
dania, obiady i kolacje. Każdy z przyję-
tych otrzymuje pakiet (zawierający m.in. 
środki czystości i wodę) potrzebny do 
codziennego funkcjonowania. Wdrożo-
no także bezpieczny system zakupów 
zamówionych produktów w pobliskim 
sklepie. Obiekt jest całodobowo dozo-
rowany przez agencję ochrony.

Pomoc psychologiczna
Epidemia koronawirusa powoduje 

nie tylko materialne problemy, ale rów-
nież może powodować napięcia natury 
psychologicznej, z którym samemu nie 
każdy potrafi sobie poradzić. Prowadzo-

na przez samorząd Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Rydzy-
nie uruchomiła telefon wsparcia o nume-
rze 661 769 569. Specjaliści są dostęp-
ni od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8 do 18.

Zdalne zajęcia  
Z uwagi na zagrożenie koronawiru-

sem zawieszone zostało normalne funk-
cjonowanie prowadzonych przez po-
wiat placówek oświatowych: Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Rydzynie oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych w Górznie. W tej sytuacji 
rozwiązaniem jest prowadzenie naucza-
nia zdalnego. Powiat leszczyński zło-
żył wniosek o dofinansowanie zakupu 
laptopów dla uczniów, którzy nie po-
siadają sprzętu umożliwiającego im re-
alizację zdalnych lekcji. W efekcie obie 
placówki otrzymały 11 laptopów wraz 
z oprogramowaniem i dostępem do in-
ternetu, które użyczone zostaną uczniom 
na czas prowadzenia zajęć zdalnych. 
Po przywróceniu zajęć w szkołach 
sprzęt będzie służył uczniom i nauczy-
cielom obu placówek.

Funkcjonowanie starostwa
Wprowadzenie na obszarze Polski 

stanu epidemii oznacza, że w Staro-
stwie Powiatowym w Lesznie oraz po-
wiatowych instytucjach tylko częściowo 
prowadzona jest bezpośrednia obsługa 
mieszkańców. 

W tym tygodniu wznowiona zosta-
ła bezpośrednia obsługa w Wydziale 
Komunikacji Starostwa Powiatowe-
go w Lesznie. Wcześniej należy umó-
wić termin wizyty telefonicznie (pod nr 
tel. 65 5296818) lub na stronie interne-
towej powiatu leszczyńskiego. W po-

czekalni Wydziału Komunikacji może 
przebywać tylko jedna osoba. Płatności 
są przyjmowane wyłącznie przy użyciu 
karty płatniczej. Ponadto mieszkańcy 
proszeni są o założenie maseczek i ręka-
wiczek ochronnych oraz posiadanie wła-
snego długopisu.

Mieszkańcy mający sprawę do zała-
twienia proszeni są o kontakt telefonicz-
ny, mailowy, poprzez ePUAP lub kore-
spondencję pocztową. Korespondencję 
można pozostawić także w specjalnej 
skrzynce w holu głównej siedziby staro-
stwa.  (JAC)

Powiat w czasie koronawirusa

 Fot. J. Kuik
▲ Nieczynny hotel w Lipnie okazał się idealnym miejscem, gdzie mieszkańcy 
Wielkopolski, głównie z Leszna i powiatu leszczyńskiego, odbywają kwarantannę, 
jeżeli nie pozwalają im na to warunki w ich domach. O prawidłowe funkcjonowanie 
placówki dba powiat leszczyński.

Z nowej nawierzchni dro-
gi cieszą się mieszkańcy Popo-
wa Wonieskiego oraz kierow-
cy przejeżdżający przez tę ma-
lowniczo położoną wieś w gmi-
nie Osieczna.

Przed remontem droga mia-
ła dość nierówną nawierzchnię, 
dlatego ją sfrezowano, poszerzo-
no do 6 metrów, uzupełniono kra-
wężniki, wyrównano poziom stu-
dzienek kanalizacyjnych i ułożo-
no nowy asfaltowy dywanik.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic 
z Leszna w przetargu zapropo-
nowało za wykonanie robót 209 
tysięcy złotych, zdecydowanie 
mniej od kosztorysu inwestorskie-
go. Drogowcy zakończyli prace 
aż trzy miesiące przed terminem.

Droga przebiegająca przez Po-
powo Woniewskie jest pierwszą 
ukończoną inwestycją spośród 
zaplanowanych przez powiat na 
2020 rok.

 (JAC)

Pierwsza inwestycja
już ukończona

▲ Popowo Woniewskie z równą nawierzchnią drogi prezentuje się jeszcze okazalej.  Fot. J. Kuik
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Dla ułatwienia podajemy dane kontaktowe poszczególnych wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Lesznie: 

Punkt Obsługi Klienta
tel. 65 5296800

Sekretariat
tel. 65 5296801, email: starostwo@powiat-leszczynski.pl

Skarbnik Powiatu Marcin Wydmuch
tel. 65 5296804, email: skarbnik@powiat-leszczynski.pl

Sekretarz Powiatu Katarzyna Kamińska
tel. 65 5296808, email: k.kaminska@powiat-leszczynski.pl

Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych
tel. 65 5296808; tel. 65 5296835, email: i.nowak@powiat-leszczynski.pl

Wydział Budżetowo – Finansowy, Planowania i Rozwoju 
tel. 65 5296804, email: skarbnik@powiat-leszczynski.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
tel. 65 5256966; 65 5296806, email: leszno.fe@wielkopolskie.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 65 5296840, email: pzdson@powiat-leszczynski.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 65 5296826; 65 5296827, email: j.rzezniczak@powiat-leszczynski.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Transportu
tel. 65 529681; 65 5296832, email: j.perski@powiat-leszczynski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel.65 5296823, email: l.jankowski@powiat-leszczynski.pl

Inspektor ds. Kontaktów z Mediami
tel. 65 5296811, email: r.makowski@powiat-leszczynski.pl

Wydział Komunikacji
tel.65 5296818, email: sp.kom@powiat-leszczynski.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
tel. 65 5296843, email: sp.geo@powiat-leszczynski.pl

Geodeta Powiatowy
tel. 65 5296854, email: p.mankowski@powiat-leszczynski.pl


