
    Za pieniądze z rządowego programu zostaną zrealizowane dwie

ważne inwestycje. Pierwsza dotyczy przebudowy drogi powiato-

wej od skrzyżowania w miejscowości Siernicze Małe, do granicy z

powiatem konińskim w kierunku Budzisławia. Druga to również

przebudowa odcinka drogi powiatowej Sierakowo – Strzałkowo. To

niespełna 2 km odcinek drogi łączący ulicę Powidzką w Strzał-

kowie z Sierakowem. Inwestycje zostaną zrealizowane dzięki dofi-

nansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Na resztę składają

się samorządy gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego.

Dotacja na lądzkie
zabytki

Pieniądze na drogi

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

tel. 63 275 86 00

fax. 63 275 86 69

www.powiat-slupca.pl

powiat@powiat-slupca.pl

Ponad 4,5 mln zł pozyskał powiat słupecki na inwestycje
drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Rondo u zbiegu ulic Kopernika i

Sikorskiego w Słupcy zyskało

swojego patrona. 

330 tys. zł na pokrycie kosztów

konserwacji i restauracji sztukate-

rii i fresków sklepienia kościoła w

Lądzie.

Po 40 latach pracy na zasłużoną

emeryturę przeszedł doktor

Krzysztof Bednarek - ginekolog-

położnik ze słupeckiego SP ZOZ.

Aktualności

Rondo ma patrona

Pożegnanie doktora
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    Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, w ra-
mach budżetu na 2020 rok
udzielił Towarzystwu Sale-
zjańskiemu, Inspektoria pw.
św. Wojciecha w Pile dotacji
w wysokości 330 000,00 zł,
przeznaczonej na pokrycie
kosztów konserwacji i i res-
tauracji sztukaterii i fresków
sklepienia kościoła w Lądzie.
Zadanie pn. Ląd, kościół pw.
NMP i św. Mikołaja Biskupa
- polichromie i dekoracje
sztukatorskie w prezbiter-
ium (XVII/XVIII w.) będzie
trzecim etapem prac. Całko-
wity koszt realizacji tego za-
dania wyniesie 333 655,63 zł.
Dofinansowanie jest reali-
zowane w ramach Progra-
mu Ochrona zabytków.

    Samochód osobowy Renault Clio
podarowała Zespołowi Szkół Zawodo-
wych w Słupcy Pani Maria Radoń-Kowal-
ska. Auto służyć będzie młodzieży do na-
uki jazdy.  Pani Maria jest wdową po
przedwcześnie zmarłym instruktorze na-
uki jazdy i nauczycielu ZSZ Grzegorzu Ko-
walskim. Podziękowania za ten szlachet-
ny gest złożyli starosta Jacek Bartkowiak
oraz dyrektor szkoły Stanisław Marek Kła-
niecki.

AUTO W PODARUNKU

    Patron ronda śp. Karol Wyszo-
mirski był burmistrzem dwóch
pierwszych kadencji miejskiego
samorządu i jednym z twórców
struktur odradzającej się lokalnej
władzy. Już za życia był legendą
wśród miejscowych samorządow-
ców, a po przedwczesnej śmierci
niemal od razu pojawiły się pomy-
sły, aby nazwać jego imieniem ja-
kieś znaczące miejsce w mieście.
Okazja nadarzyła się, kiedy przy
współpracy finansowej  powiatu i
miasta wyremontowano ulicę 

RONDO MA PATRONA
Rondo u zbiegu ulic Kopernika i Sikorskiego w Słupcy zyskało
swojego patrona. Nadanie imienia odbyło się 27 maja w 30 ro-
cznicę odrodzenia samorządu terytorialnego.

Sikorskiego i umiejscowiono na jej
końcu rondo poprawiające bezko-
lizyjną komunikację z prostopadłą
ul. Kopernika. W grudniu 2019 ro-
ku Rada Miasta Słupcy podjęła
uchwałę, aby rondo otrzymało
imię byłego burmistrza Miasta
Słupcy Karola Wyszomirskiego.
Uroczystości odbyły się w rocznicę
30-lecia samorządu. Starosta Ja-
cek Bartkowiak, współtwórca Ko-
mitetu Obywatelskiego, wręczył
kwiaty wdowie  Aleksandrze Wy-
szomirskiej.

Dotacja na lądzkie
zabytki

NPP wznawia
działalność

    Od poniedziałku 1 czer-
wca 2020 r., przy zachowa-
niu wymogów sanitarnych,
wznowiona zostanie możli-
wość osobistego załatwia-
nia spraw w  punktach nie-
odpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu słupec-
kiego.
    Dopuszczalna liczba inte-
resantów przebywających
w tym samym czasie w jed-
nym pomieszczeniu nie
może być większa niż jedna
osoba na jedno stanowisko
obsługi.
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    Marika Zaradzka z Cieni-
na Kolonii (gm. Słupca)
zwyciężyła w konursie na
logotyp – projekt graficzny
maseczki ochronnej z wy-
korzystaniem istniejącego
logo promocyjnego powia-
tu słupeckiego. Nagrodę
odebrała, w imieniu laure-
atki, jej siostra Andżelika.

    Niespełna  2 kilometrowy odci-
nek łączący ulicę Powidzką w
Strzałkowie z Sierakowem zosta-
nie zrealizowany dzięki dofinanso-
waniu z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Dofinansowanie obejmie
50% wydatków, na resztę składają
się samorządy gminy Strzałkowo i
powiatu słupeckiego. Otwarcie
ofert nastąpiło 27 maja, wpłynęło
6 ofert. Największą liczbę punktów
(kryterium: cena brutto oraz
rękojmia) uzyskała firma IZBRUK
Macieja Rybickiego, Zakład Ogól-

W ostatnich dniach miało miejsce przekazanie dofinansowania
na przebudowę dróg powiatowych z FDS oraz rozstrzygnięcie
przetargów na przebudowę tych dróg.

nobudowlany Dziedzice - 3 287
497,51 zł brutto, 120 m-cy rękojmi.
    30 kwietnia ogłoszono przetarg
na przebudowę drogi powiatowej
na odcinku DW 262 – granica po-
wiatu (Siernicze) o długości od-
cinka 1,658 km. Otwarcie ofert na-
stąpiło 19 maja, wpłynęło 8 ofert.
Największą liczbę punktów (kry-
terium cena brutto oraz rękojmia)
uzyskało Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „INOD-ROG”  Sp. z o.o
Inowrocław - 433 675,70 zł brutto,
120 m-cy rękojmi.

    Rada Powiatu Słupeckie-
go na ostatniej sesji podjęła
uchwałę o przyznaniu od-
znaki "Zasłużony dla powia-
tu słupeckiego". Honorowe
wyróżnienie przyznawane
jest podmiotom i osobom,
które w szczególny sposób
przyczyniają się do rozwoju 
powiatu. Tym razem uhono-
rowani zostali: Edmund Gło-
gowski, były słupecki nau-
czyciel oraz Andreas Kraus,
inicjator współpracy pomię-
dzy słupeckim LO, a nie-
mieckim Ratsgymnasium
Stadthagen.

    Po  dokonaniu oceny ofert
złożonych w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicz-
nego na opracowanie doku-
mentacji projektowej, na re-
mont dróg wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego prowadzo-
nego w trybie przetargu nieo-

W Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano umowę na "Opra-
cowanie dokumentacji projektowej na remont dróg wraz z peł-
nieniem nadzoru autorskiego".

graniczonego, jako najkorzys-
tniejszą wybrano ofertę złożoną
przez  Wykonawcę „Prosystem”
Biuro Projektów i Realizacji In-
westycji Julian Kaluba z Pozna-
nia. Kwota umowy opiewa na 151
290,00 zł brutto. Wykonawca
oferuje 60 miesięcy rękojmi.

PODPISANO UMOWĘ NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ

WYBRANO WYKONAWCÓW 
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Nagroda wręczona

Zasłużony 

dla powiatu
słupeckiego



Od poniedziałku 1 czerwca 2020 r. 
 

Starostwo Powiatowe 
w Słupcy, 

przy zachowaniu wymogów
sanitarnych, wznawia możliwość

osobistego załatwiania spraw.

    Swoje zawodowe życie doktor Bednarek związał z medycyną podobnie jak jego ojciec. Kiedy
kończył swój ostatni dyżur, lekarz przyznał, że liczba przyjętych przez niego urodzeń jest bliska
osiemnastu tysiącom. Za lata szczególnej służby, Krzysztof Bednarek otrzymał podziękowania od
starosty Jacka Bartkowiaka, dyrekcji szpitala i kolegów z oddziału.
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Po 40 latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszedł doktor Krzysztof Bednarek - ginekolog-
położnik ze słupeckiego SP ZOZ.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju XX Re-
gaty „Na powitanie wakacji” o Puchar Starosty Słu-
peckiego z cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabino-
wych 2020, które planowane były w terminie 27-28
czerwca 2020 r. w Kosewie zostają odwołane. 
Organizatorzy:
Jacek Bartkowiak – starosta Powiatu Słupeckiego
Jacek Smuszkiewicz – Stowarzyszenie „Z Wiatrem i
pod Wiatr”

KOMUNIKAT

POŻEGNANIE DOKTORA



1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0
– od początku – 387 osób
 
2. Hospitalizowana jest 1 osoba
 
3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 148 osób, w tym: 65 graniczne, 83 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą
kwarantanną graniczną, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z
przypadkiem potwierdzonym i 0 z decyzji PPIS
– od początku 1419 osób w tym: 919 graniczne, 467 ze wspólnego zamieszkania z osobą
objętą kwarantanną graniczną, 16 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z
przypadkiem potwierdzonym i 17 z decyzji PPIS
 
4. Izolacją domową objęto:– aktualnie – 0
– od początku – 32 osoby
 
5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 
– aktualnie – 0 osób 
– od początku – 2 osoby
– ozdrowieńcy – 2
 
6. Pobrane wymazy od początku – 846
– wynik ujemny – 839
– wynik dodatni – 2
 
7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za
niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.

INFORMACJA W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII ORAZ DZIAŁANIAMI

ZWIĄZANYMI Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I

ZWALCZANIEM COVID-19 NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO –

29.05.2020 R.
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