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SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU
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ORGANIZACYJNYCH POWIATU
KOMUNIKAT STAROSTY GRODZISKIEGO W SPRAWIE ZMIAN W FUNKCJONOWANIU STAROSTWA
POWIATOWEGO I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Grodziskiego!
W związku z wprowadzeniem na obszarze kraju zagrożenia epidemicznego, od poniedziałku 16 marca 2020 roku
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim oraz jednostki organizacyjne Powiatu Grodziskiego, będą
niedostępne dla interesantów.
W tym czasie, obsługa interesantów zarówno w Starostwie Powiatowym jak i w jednostkach organizacyjnych
Powiatu, będzie prowadzona w formie elektronicznej lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej.
W ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
Wszystkie numery telefonów i adresy mailowe do poszczególnych Wydziałów są dostępne na naszej stronie
internetowej: https://pgw.pl/samorzad/starostwo/wydzialy
lub w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pgw.pl/m,5703,informacjepodstawowe.html
Numery telefonów i adresy mailowe jednostek organizacyjnych Powiatu:
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
tel. 61 44 52 500
e – mail: starostwo@pgw.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
tel./fax 61 44 47 281
e – mail: pcpr@pgw.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim
tel./fax: 61 44 46 349, 61 44 46 335, 61 44 46 305
e-mail: pogr@praca.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tel. 61 44 45 523, fax 61 44 45 720
e-mail: szpital@spzoz-grodzisk.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
tel. 61 44 45 398
e-mail: sekretariat@logw.pl
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
tel.: 61 44 45 401, fax: 61 44 48 544
e-mail: zst@zst-grodzisk.pl
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

tel.:61 44 45 560
e-mail: pppgrodzisk@wp.pl
Grodziska Hala Sportowa
tel.: 61 44 40 112, 61 44 52 566
e-mail: hala@pgw.pl
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim, zostaną wystawione (bez możliwości skrzynki
podawcze na korespondencję potwierdzenia przyjęcia korespondencji), zachęcamy jednak do korzystania z
dostępnych form korespondencji elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.
W przypadku przekroczenia w dniach 15-25 marca (okres ten może zostać wydłużony, w zależności od rozwoju
sytuacji epidemiologicznej w kraju), 30-dniowego terminu rejestracji lub nabycia/zbycia pojazdu, nie będą
nakładane kary finansowe. W sytuacjach pilnych, jesteśmy do Państwa dyspozycji, po uprzedniej konsultacji
telefonicznej.
Zawieszone zostaje osobiste udzielanie porad prawnych, przez prawników w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej, we wszystkich punktach udzielania porad prawnych, na terenie Powiatu Grodziskiego.
Informacje na temat dyżurów oraz numerów telefonów, znajdą Państwo pod adresem:
https://pgw.pl/zawieszenie-osobistego-udzielania-porad-pra…/
wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez Powiat Grodziski i powiatowe
jednostki organizacyjne, zostają zawieszone do odwołania
placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Grodziski zostały zamknięte do dnia 25 marca 2020 r. zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów
kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Grodziskiego, została zawieszona do odwołania.
Jednocześnie przekazuję najistotniejsze informacje:
w przypadku objawów chorobowych nie należy zgłaszać się osobiście do lekarza rodzinnego, na izbę przyjęć
szpitala lub SOR
jeśli byliście Państwo w miejscu gdzie występuje koronawirus lub zaobserwowaliście objawy zakażenia u
siebie lub swoich bliskich, powiadomcie telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczą w
Grodzisku Wielkopolskim:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:30
pod numerem stacjonarnym 61 44 46 067
po godzinach urzędowania oraz w dni wolne od pracy
pod numerem alarmowym 881 915 880
lub skorzystajcie z infolinii NFZ – 800 190 590
dzieci i młodzież na czas zamknięcia szkół, proszę o pozostanie w domu, ograniczenie kontaktów i
wykorzystanie czasu na naukę i rozwój własny (książki, filmy, programy edukacyjne)
ograniczmy wszelkie spotkania towarzyskie i unikajmy skupisk ludzkich
pomóżmy seniorom w załatwieniu codziennych spraw – zrobieniu zakupów czy odebraniu leków
stosujmy się do zaleceń wprowadzanych przez władze centralne, władze lokalne i służby sanitarne
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