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Powiat leszczyński zorganizował dwa punkty szczepień 
powszechnych w Garzynie w gminie Krzemieniewo 
i w Wilkowicach w gminie Lipno. Oba funkcjonują w ramach 
Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19. 
Dziś rozpoczynają się szczepienia w punkcie w Garzynie, 
natomiast punkt w Wilkowicach zacznie to robić 19 maja br. 

Samorząd powiatowy po raz ko-
lejny - po ubiegłorocznym zorgani-
zowaniu miejsca kwarantanny w Lip-
nie - włączył się w niezwykle waż-
ną społecznie działalność. Tym ra-
zem to zorganizowanie i urucho-
mienie dwóch punktów szczepień 
powszechnych. Po konsultacjach 
z gminami powiatu leszczyńskiego 
i analizie dostępnych obiektów, po-
wiat leszczyński wskazał wojewo-
dzie wielkopolskiemu dwie lokaliza-

cje punktów szczepień powszechnych 
- w Domu Strażaka w Wilkowicach 
w gminie Lipno oraz w Domu Kultury 
w Garzynie w gminie Krzemieniewo. 
W obu przypadkach obiekty są od-
powiednio duże, mają zaplecze so-
cjalne, przed budynkami są parkingi, 
a wójtowie gmin: Krzemieniewo 
- Radosław Sobecki i Lipno - Łukasz 
Litka zgodzili się je bezpłatnie uży-
czyć na czas szczepień, za co powiat 
leszczyński przekazuje im serdeczne 
podziękowanie.

Za procedurę szczepień odpo-
wiadać będą podmioty medyczne 
już wykonujące szczepienia prze-
ciw Covid-19 – w przypadku Wil-
kowic to Vigor-Med z Leszna, nato-
miast Garzyna – Wojewódzki Szpi-
tal Zespolony w Lesznie. Za orga-
nizację (m.in. wyposażenie) i funk-
cjonowanie (m.in. obsługa admini-
stracyjna) punktów odpowiada po-
wiat leszczyński, który także zapła-
ci za te działania. Natomiast proce-
dury medyczne będą finansowane z 
budżetu państwa. W prawidłowe or-
ganizowanie szczepień – oprócz sa-
morządu powiatowego - zaangażo-

wały się wszystkie gminy powia-
tu leszczyńskiego. Oddelegują pra-
cowników do wykonywania dzia-
łań koordynacyjnych, które wpłyną 
na sprawne przeprowadzenie szcze-
pień w obu punktach. Władze powia-
tu leszczyńskiego dziękują gminom 
za kolejny przykład dobrej współ-
pracy w skutecznych działaniach na 
rzecz mieszkańców.    

W Garzynie i Wilkowicach szcze-
pionych ma być średnio minimum 

200 osób dziennie. Szczepienia 
w pierwszym z punktów rozpocz-
ną się 28 kwietnia br., natomiast 
w przypadku Wilkowic stanie się 
to 19 maja br. 

Osoby chcące zapisać się na 
szczepienie w Garzynie i Wilkowi-
cach powinny wskazać to miejsce 
podczas rejestracji, możliwy jest tak-
że wybór dnia, godziny i producen-
ta szczepionki.

▲ Punkt szczepień powszechnych 
w Garzynie gotowy na przyjęcie 
mieszkańców. 
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Sposoby rejestracji w punktach szczepień masowych:
1) Zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 – i podać chęć
     zaszczepienia się w Garzynie lub Wilkowicach.
2) Zarejestrować się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną
      na stronie pacjent.gov.pl (wymagane posiadanie profilu zaufanego)
3) Wysłać sms pod numer telefonu 664 908 556 lub 880 333 333 o treści:    
      SzczepimySie

Jarosław Wawrzyniak, 
starosta leszczyński:  

Zachęcam mieszkańców do korzy-
stania z punktów szczepień powszech-
nych w powiecie leszczyńskim. Dzwo-
niąc pod numer 989 i rejestrując się na 
szczepienie można zasugerować loka-
lizacje w Garzynie lub Wilkowicach. 
Warto też przekazać tę informację zna-
jomym, by także oni zaszczepili się.


