
WYWIAD

    Oddziały przygotowania wojskowego są nowym kierunkiem
kształcenia ponadpodstawowego, który wprowadziła nowelizacja
prawa oświatowego z lipca ubiegłego roku. Akces do programu
zainicjowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Zostań
żołnierzem RP” zgłosiło ponad 180 szkół średnich z całej Polski.
NCRE planuje utworzyć w całym kraju sieć 16-18 szkół, które
kształcić będą młodzież na potrzeby sił zbrojnych, przygotowując
ich do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych, 
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„Zostań żołnierzem RP”

Starostwo Powiatowe w Słupcy

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

tel. 63 275 86 00

fax. 63 275 86 69

www.powiat-slupca.pl
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Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu (08.06.) zapadnie decyzja
czy 5-letnie technikum w Strzałkowie zostanie przejęte przez
Narodowe Centrum Rozwoju Edukacji i stanie się szkołą
wojskową dla młodzieży.

Sukces słupeckiego PUP-u w rea-
lizacji wniosków o pomoc w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej.

Najważniejsze jest wzajemne
zaufanie, na które pracowaliśmy
na długo przed wyborami - mówi
starosta słupecki Jacek Bartko-
wiak.

Wsparcie technologiczne proce-
su rehabilitacji dla dzieci z Wiel-
kopolski, dotkniętych mózgo-
wym porażeniem dziecięcym.

Aktualności

Powiat liderem Tarczy
Antykryzysowej

Spotkanie z prof. Markiem
Jóźwiakiem
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a także podjęcia służby za-
wodowej w NSR lub WOT.
Edukacja w klasach o profilu
wojskowym realizowana bę-
dzie zgodnie z podstawą pro-
gramową, a resort obrony nie
chce ingerować w zakres
kształcenia ogólnego. Obej-
mie natomiast nadzorem pe-
dagogicznym program przy-
gotowania wojskowego, któ-
ry stanowić będzie dodatko-
we zajęcia edukacyjne. Or-
gan prowadzący szkołę, bę-
dzie mógł otrzymać od MON
dotację celową na prowadze-
nie działalności dydaktyczno–
wychowawczej na rzecz
obronności państwa. Środki
nie są jednak przyznawane
obligatoryjnie, organ musi się
o nie zwrócić do resortu. Ma-
łe szkoły, jak strzałkowskie
CKZiU, posiadające bazę noc-
legową, która umożliwi pro-
wadzenie zajęć również po
południu, są typowane przez
NCRE do udziału w progra-
mie. Dla szkoły i powiatu słu-
peckiego otwiera się szansa
na przyciągnięcie młodzieży
zainteresowanej mundurem i
służbą w siłach zbrojnych czy
innych formacjach munduro-
wych z całego województwa.
Aby tak się stało, oprócz
decyzji radnych powiato-
wych, zgodę musi wyrazić
także Rada Rodziców i Kura-
torium Oświaty.

ście radzi sobie powiat słupecki,
który zrealizował obsługę wnios-
ków pomocowych, w szczególności
dotyczących pożyczek do 5 tysięcy
złotych dla mikro przedsiębiorców
na poziomie 94%. Tak doskonałe
wyniki to zasługa słupeckiego PUP-
u i zaangażowania w działanie aż 33
spośród 40 pracowników.

POWIAT LIDEREM TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

   28 wniosków na łączną kwotę ponad 2,8 mln złotych 
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, złożyły przedsiębiorstwa z terenu powiatu
słupeckiego na ochronę miejsc pracy.
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W obecności minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny
Maląg i wojewody Łukasza Mikołajczyka, a także parlamenta-
rzystów - starosta słupecki Jacek Bartkowiak dziękował dyrekcji i
pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, za świetny
wynik w realizacji wniosków przedsiębiorców w ramach Tarczy
Antykryzysowej.

    Podczas wizyty w Poznaniu mini-
ster Marlena Maląg spotkała się z
prezesem Poznańskich Zakładów
Zielarskich „Herbapol” oraz staro-
stami powiatów jarocińskiego i słu-
peckiego. Podkreśliła, że dwa mie-
siące działań rządu to 14,7 mld zł
wsparcia przekazanego przedsię-
biorcom.
    Ponadprzeciętnie w tym kontek-



    Niedługo minie półtora roku od
momentu, gdy został Pan wybra-
ny na funkcję Starosty Powiatu
Słupeckiego. Co było, a może
nadal jest największym zaskocze-
niem jeśli chodzi o codzienną pra-
cę starosty?
 
    Pierwsze zaskoczenie to długo-
trwałość wielu procedur, która
sprawia że między podjęciem de-
cyzji, a jej realizacją mija często
wiele miesięcy. I zwykle nie wyni-
ka to ani z opieszałości urzędni-
ków, ani odkładania sprawy na os-
tatni termin. Niestety, uzgodnie-
nia dotyczące np. ochrony środo-
wiska są ogromnym hamulcem
przy budowie dróg. Są pieniądze,
dokumentacja, wykonawcy aż się
palą do roboty – ale nie, trzeba po-
czekać na decyzję środowiskową.
A czas mija…
    Druga sprawa to - mówiąc deli-
katnie - trudność ze zrozumie-
niem działań prokuratury. Kontro-
la w szpitalu na początku 2019
roku stwierdziła kilkaset nieprawi-
dłowości, potwierdziło to badanie
biegłej audytorki, której raport był
miażdżący dla odwołanej dyrekcji.
Tymczasem prokuratura rejonowa
najpierw nie spieszyła się z pod-
jęciem działań, ograniczyła zakres
zarzutów, a tuż przed końcem ro-
ku błyskawicznie umorzyła spra-
wę. Nieprawdopodobne, a jednak
prawdziwe.

    Tuż po wyborze Pana na fun-
kcję Przewodniczącego Zarządu
Powiatu pojawiły się głosy, że to
wyłącznie efekt politycznych gie-
rek mających na celu odsunięcie
PSL od władzy. Co by Pan odpo-
wiedział na takie zarzuty?
 
    Koalicję, która od półtora roku
rządzi naszym powiatem, tworzy-
liśmy na długo przed wyborami.
Połączył nas wspólny program,
który streścić można w trzech sło-
wach: szpital, drogi i szkoły. 

Najważniejsze jest wzajemne zaufanie, na które pracowaliśmy na długo przed wyborami
- mówi starosta słupecki Jacek Bartkowiak w wywiadzie dla witryny informacyjnej
"Słupca: Konkretnie i tylko konkretnie".

A ponieważ radnych z listy Prawa i
Sprawiedliwości jest w efekcie wy-
borów sześcioro, a z listy Razem
dla Powiatu czworo, więc starostą
jest osoba wskazana przez PiS.
Chyba nie było innego sposobu,
żeby nadać powiatowi impuls roz-
wojowy, wykorzystując wszelkie
dostępne rządowe i unijne środki
finansowe z zewnątrz, bo budżet
samego powiatu był zbyt skrom-
ny. Współpracujemy zgodnie i wy-
daje mi się, że już mamy się czym
pochwalić. Cieszę się, że udało 

KOALICJA ROZSĄDKU

 3



nam się przekonać do tej meryto-
rycznej współpracy również dużą
część pozostałych radnych.
    
    Trudno sobie wyobrazić, aby
koalicja, którą zawarto w powie-
cie zaistniała na szczeblu władzy
krajowej. Jak to jest możliwe, że
na szczeblu lokalnym daje się bu-
dować takie porozumienia?
 
    Najważniejsze jest wzajemne
zaufanie, na które pracowaliśmy
na długo przed wyborami. Równie
istotna jest podstawa programo-
wa, przekonanie że tylko wspólny-
mi siłami jesteśmy w stanie po-
prawić stan powiatowych dróg, ja-
kość usług zdrowotnych w na-
szym szpitalu, ofertę edukacyjną
w szkołach średnich. Dyskutujemy
o tym, na co tutaj na miejscu mo-
żemy mieć wpływ. Przenoszenie
emocji z polityki centralnej na po-
ziom powiatowy byłoby katastro-
fą.
 
    Z pewnością największym wy-
zwaniem do tej pory było dopro-
wadzenie do końca rozbudowy
szpitala, a wyzwaniem na kolejne
miesiące będzie wyposażenie w
sprzęt nowej części placówki.
Która z koncepcji zdobycia na to
środków jest najbliższa realizacji?
 
    Złożyliśmy kolejny wniosek do
Premiera o wsparcie finansowe na
zakup wyposażenia. Przypomnę
tylko, że jesienią udało się z rezer-
wy rządowej uzyskać około 1,5 mln
zł. Mamy też w budżecie powiatu
kolejne 1,5 mln zł na ten cel. Nie
będziemy chcieli dodatkowo ob-
ciążać budżetu powiatowego emi-
sją obligacji, spróbuję przekonać
członków Rady Społecznej SP
ZOZ, że najlepszym wyborem bę-
dzie zaciągnięcie kredytu przez

sam szpital. Na pewno będziemy
również wspierać starania dyrekcji
szpitala o rozszerzenie zakresu us-
ług medycznych i komercyjne wy-
korzystanie nowej przestrzeni.
 
    Czy nie odnosi Pan czasami
wrażenia, że rozbudowa szpitala i
problemy, które się z nią wiązały i
wiążą nieco przysłaniają inne rze-
czy, które zmieniają się na lepsze?
Co Pana zdaniem zostało najbar-
dziej zacienione przez moderni-
zację szpitala? 
 
    Przede wszystkim ogromny
projekt budowy i remontów dróg
obronnych, czyli finansowanej ze
środków rządowych przebudowy
dojazdu do Powidza i pobliskiej je-
dnostki wojskowej. Drogę Strzał-
kowo – Powidz wojsko niedługo
zamknie, więc musimy zbudować
alternatywne połączenie. A potem
zaplanować bezpośrednią komu-
nikację z autostradą, włącznie z
wiaduktem nad linią kolejową i
drogą krajową 92 w pobliżu Strzał-
kowa.
 
Z roku na rok wzrasta liczba nie-
prawdziwych informacji, tzw. fake
newsów. Są one też problemem
na poziomie lokalnym. Czy jest ja-
kiś fake news, czy to dotyczący
szpitala, czy innego obszaru dzia-
łalności samorządu, który zapadł
Panu w pamięć?
 
    Mieliśmy już przy okazji
epidemii koronawirusa alarmują-
ce teksty na jednym z portali in-
ternetowych o tym, że zarażeni
zostali pracownicy szpitala, a jego
dyrekcja ukrywa ten fakt przed
opinią publiczną. Ktoś się czegoś
dowiedział z plotek, krążących w
małej społeczności i próbował zbić
na tym własny kapitał poprzez 

zwiększenie liczby odbiorców. To
było dość paskudne żerowanie na
ludzkich emocjach: strachu przed
chorobą, ciekawości na pograni-
czu wścibstwa i lęku przed nie-
znanym zagrożeniem. A efektem
było wyproszenie z kolejki w skle-
pie kilku pracowników szpitala, bo
ktoś uwierzył, że mogą być rozno-
sicielami choroby. Obrzydliwa ma-
nipulacja. 
 
Czego nie udało się zrobić w cią-
gu tego 1,5 roku, a Pana zdaniem
możliwe było do zrobienia - mam
tu na myśli cały obszar działania
samorządu powiatowego?
 
    Jak dotąd nie udało się nam
mimo podejmowanych działań,
m.in. współpracy z Wałbrzyską
Strefą Ekonomiczną, zaintereso-
wać przedsiębiorców terenami in-
westycyjnymi w pobliżu autostra-
dy. Będziemy nad tym pracować,
pewne nadzieje wiążemy z kon-
cepcją przekształceń gospodarki
wschodniej Wielkopolski, którą
przygotowują zarówno władze
centralne, jak i regionalne. W
przyszłym roku musimy też zde-
cydować, co z budynkiem po
szkole specjalnej w Słupcy. Minie
okres trwałości projektu unijnego,
w ramach którego wykonano ter-
momodernizację, ale pozostawio-
no gołe wnętrze bez stropów i
instalacji. Urzędu pracy tam nie
przeniesiemy, więc pewnie najroz-
sądniej będzie obiekt wymagający
kapitalnego remontu wnętrza
sprzedać, a uzyskane pieniądze
przeznaczyć np. na nowy dom
dziecka.
 
    Epidemia koronawirusa na
szczęście wyrządziła mniejsze
szkody, zarówno gospodarcze, jak
i społeczno-zdrowotne niż pier-
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wotnie zakładano. Pojawiły się
głosy, że zabezpieczenia, które
wdrożył szpital - ograniczenie
przyjęć i badań, czy też duża licz-
ba punktów pomiarów tempe-
ratury przed wejściem na sam
szpital nie były adekwatne do
zaistniałej sytuacji. Jak by Pan
odpowiedział na takie głosy?
 
    Dzięki wypracowanym w marcu
procedurom postępowania unik-
nęliśmy ogniska choroby w szpi-
talu, czy też domach pomocy spo-
łecznej. Dziś nie potrafimy jeszcze
ocenić, czy podjęte działania za-
bezpieczą nas również przed po-
nownym wzrostem liczby zacho-
rowań jesienią, przed czym ost-
rzegają epidemiolodzy. Ale bar-
dzo się cieszę, że uchroniliśmy się
przed tragicznymi skutkami pan-
demii i chciałbym raz jeszcze po-
dziękować pracownikom szpitala i
sanepidu. Teraz szpital wraca do
normalnej pracy, ale z zachowa-
niem podwyższonych norm bez-
pieczeństwa.
 
    Także pomoc dla szpitala udzie-
lana zarówno przez osoby fizy-
czne, większe i mniejsze firmy
wzbudzała kontrowersje. Proszę
powiedzieć jak wyglądało prze-
kazywanie tych darów, np. produ-
któw spożywczych przez duże
koncerny? Rozumiem, że to same
firmy oferowały przekazywanie
produktów, czy jednak szpital to
sam inicjował chcąc wynagrodzić
personel, jak i uprzyjemnić pobyt
pacjentom placówki?
 
    W wielu przypadkach był to dar
serca, autentyczny dowód wdzię-
czności dla personelu medyczne-
go ze strony zwykłych ludzi, którzy
przynosili upieczone przez siebie
ciasto. Pomoc dużych firm to już 

oczywiście efekt doskonałego
działania dyrekcji szpitala. Część
uzyskanych produktów trafiła do
pacjentów, głównie starszych lu-
dzi z Zakładu Opiekuńczo – Lecz-
niczego, część sprawiła wielką
radość podopiecznym domu dzie-
cka w Kosewie, a część pozwoliła
personelowi szpitala zmniejszyć
stres i poczucie zagrożenia.
Wszystkim darczyńcom chciał-
bym serdecznie podziękować.
 
    Nowa część rozbudowanego
szpitala znacznie zwiększa przes-
trzeń. Jakby Pan chciał ją zago-
spodarować, tak, by jak najlepiej
zadbać o potrzeby zdrowotne
mieszkańców, jakie nowe oddzia-
ły widziałby Pan w słupeckim
szpitalu i na ile jest realne, że po-
wstaną?
    
    Kilka tysięcy metrów nowej po-
wierzchni, które trzeba ogrzewać,
posprzątać, gdzie na okrągło dzia-
łać będzie klimatyzacja i setki
urządzeń, wymagających zasilania
energetycznego to będzie bardzo
duże obciążenie dla finansów
szpitala. Spodziewamy się, że ko-
szty wzrosną o co najmniej
2  000  000 zł rocznie. Kiedy kilka
lat temu podejmowano decyzję o
rozbudowie, nikt tego nie policzył.
Nikt też nie zaplanował jak zape-
wnić szpitalowi środki na wyposa-
żenie nowej części w niezbędny
sprzęt. Koszt aparatury medycz-
nej, łóżek szpitalnych, mebli itp. to
kilka milionów złotych. Skąd je
wziąć? Kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia nie wzrośnie
automatycznie dlatego, że szpital
będzie droższy w utrzymaniu.
Oczywiście będziemy wspierać
starania dyrekcji SP ZOZ o rozsze-
rzenie zakresu usług medycznych,
ale trzeba pamiętać, że NFZ kupu-

je już te procedury od innych oko-
licznych szpitali i niekoniecznie
będzie zainteresowany kolejnym
oddziałem urologicznym czy on-
kologicznym. Liczę jednak na to,
że wysoki standard szpitala przy-
ciągnie tu lekarzy, którzy będą
mieli doskonałe warunki do pracy.
Dzięki temu rozszerzymy zakres
świadczeń dla naszych pacjentów
i przyciągniemy nowych, spoza
powiatu.
 
    Epidemia koronawirusa wymu-
siła na nas przejście na tryb zdal-
ny, do którego część i osób, i in-
stytucji mogła nie być przygoto-
wana. Jak przejście na obsługę
online wyglądało z punktu widze-
nia administracji powiatowej i ja-
ko rozwiązania wypracowane nie-
co pod przymusem mogą pozo-
stać z nami na dłużej?
    
    Na szczęście w styczniu urucho-
miliśmy w starostwie biuro obsłu-
gi klientów, co pozwoliło uporząd-
kować ruch interesantów. Nie ma-
my jeszcze systemu elektronicz-
nego obiegu dokumentów, mam
nadzieję że w tym roku uda się
pozyskać środki na cyfryzację
urzędu. Zwiększyła się liczba
spraw, które można już załatwić
elektronicznie, ale to wciąż jeszcze
za mało. Musimy dostosować sta-
rostwo do wymogów współczes-
ności.
 
    Jak Pan ocenia szansę, że od
roku szkolnego 2021/2022 zacznie
działać w Strzałkowie Technikum
z oddziałami przygotowania woj-
skowego? Czy ta forma kształce-
nia przyciągnie Pana zdaniem
młodzież spoza powiatu? Jakie
inne kierunki kształcenia widział-
by Pan w przyszłości w ofercie
szkół ponadpodstawowych w na- 
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szym powiecie?
    Jestem przekonany, że byłaby
to dla tej szkoły i jej pracowników
duża szansa. Niestety, perspekty-
wy demograficzne są kiepskie, za
kilka lat będziemy mieli w powie-
cie spory problem z zapewnie-
niem naboru do pięciu szkół śred-
nich. Jeśli w Strzałkowie udałoby
się stworzyć na bazie technikum
szkołę z internatem, jedną z kilku-
nastu w kraju kształcących kadry
dla wojska, byłby to strzał w dzie-
siątkę.
 
    Pozostając w temacie szkol-
nictwa. W zeszłym roku przez
strajk nauczycieli wypadło kilka
tygodni zajęć, w tym roku musieli
się przerzucić na zdalne naucza-
nie, o którego sukcesie lub nie
decyduje przede wszystkim po-
dejście nauczycieli. Czy nie uważa
Pan, że powinno się zacząć doce-
niać w wymiarze finansowym na-
uczycieli z prawdziwego zdarze-
nia - zamiast dawać podwyżki
wszystkim, może poprzez wpro-
wadzenie dodatku za efekty-
wność nauczania?
    
    O efektach e-lerningu będzie
można powiedzieć cokolwiek do-
piero wtedy, gdy nastąpi jego we-
ryfikacja poprzez egzaminy. Nie
zazdroszczę ani uczniom, ani ich
rodzicom z tych ciężko doświad-
czonych przez reformy, strajki i
epidemię roczników, podziwiam
nauczycieli, którzy potrafili przejść
na zupełnie nowe metody naucza-
nia. Staramy się docenić finanso-
wo tych pedagogów, dyrektorzy
naszych szkół oceniają, czy czas
poświęcony na prowadzone zdal-
nie lekcje przekracza wymiar eta-
towy. Jeśli jest ku temu podstawa,
wypłacane są tzw. nadgodziny.

GUS opublikował najnowsze dane
demograficzne. Z wyliczeń wyni-
ka, że nasz powiat jest dopiero na
26. miejscu w Wielkopolsce jeśli
chodzi o saldo przyrostu rze-
czywistego ludności. Na czele są
takie powiaty jak poznański, le-
szczyński, średzki, szamotulski,
wrzesiński. Co należałoby zrobić,
oprócz tworzenia miejsc pracy, by
zahamować odpływ ludzi z nasze-
go powiatu?
 
    Podstawa to oczywiście miejsca
pracy. Jeśli nie zapewnimy tu na
miejscu możliwości znalezienia
godnej pracy za przyzwoite pie-
niądze, to będziemy w coraz wię-
kszym stopniu terenem rekreacji i
sypialnią dla pracowników, doje-
żdżających do Wrześni czy Pozna-
nia.
 
    Niedawno świętowaliśmy 30-
lecie samorządu terytorialnego w
Polsce. Słupecka Rada Miasta w
specjalnej uchwale wskazała, że
zagrożona jest dziś demokracja,
której wyznacznikiem ma być
"Rzeczpospolita Samorządowa".
Wszystko przez działania pozba-
wiające samorządy środków fi-
nansowych na realizację zadań, a
także zawężające ich kompeten-
cje na rzecz organów centralnych.
Jak by się Pan do tego odniósł?
    
    Nie ma żadnej „Rzeczpospolitej
Samorządowej”. Jest Rzeczpospo-
lita Polska, państwo może nie
doskonałe, ale jednak demokra-
tyczne. Dla biedniejszych samo-
rządów, takich jak powiat słupec-
ki, redystrybucja środków finanso-
wych na drogi, pomoc społeczną,
czy szkoły nie musi być rozwią-
zaniem złym. W przekazach me-
dialnych na ten temat dominuje
głos dużych i bogatych ośrodków, 

zmuszonych do podzielenia się
pieniędzmi z biedniejszą prowin-
cją. Nie mam zamiaru dołączać do
tego chóru, nie poczuję się dzięki
temu ani lepszy, ani mądrzejszy.
Wręcz przeciwnie, uważam że
można pozyskać dzięki polityce
wyrównywania szans rozwojo-
wych o wiele większe fundusze.
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   https://www.facebook.com/
slupca.konkretnie/?epa=SEARCH_BOX

   Wywiad przeprowadzono 
dla "Słupca: Konkretnie i tylko konkretnie"



    Zgodnie z postanowieniem  od
8 do 21 czerwca obowiązywać
będą czasowe ograniczenia dzia-
łalności domów pomocy społecz-
nej, poprzez zakaz odwiedzin,
opuszczanie terenu domów po-
mocy społecznej przez mieszkań-

Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobiega-
niem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoła-
nej wirusem SARS-CoV-2 w jednostkach pomocy społecznej i
współpracą służb w tym zakresie.

ców pod warunkiem zaopatrzenia
w środki ochrony osobistej i bez-
względnego przestrzegania zasad
reżimu sanitarnego, a także urlo-
powanie mieszkańców pod waru-
nkiem bezwzględnego przestrze-
gania zasad reżimu sanitarnego.

Dofinansowanie wyniosłoby
2.972.641,51 zł, a wkład własny
524.583,80 zł. Gdyby plan się
powiódł, placówki oświatowe
prowadzone przez powiat zys-
kałyby nowoczesny sprzęt i ma-
teriały dydaktyczne.

Środki pochodzić będą z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020. Na
ostatniej sesji Rady Powiatu do
wykazu wieloletnich przedsię-
wzięć wprowadzono nowe zada-
nie: "Nowoczesne wyposażenie
placówek kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego w powie-
cie słupeckim”. Realizacja zada-
nia zaplanowana jest na lata
2021-2022.

   Weronika Kwiatkowska,
najmłodsza laureatka kon-
kursu na logotyp – projekt
graficzny maseczki ochron-
nej z wykorzystaniem ist-
niejącego logo promocyj-
nego powiatu słupeckiego,
odebrała nagrodę, którą
wręczył wicestarosta Czes-
ław Dykszak.

   Spotkanie poświęcone
wsparciu technologiczne-
mu procesu rehabilitacji dla
dzieci z Wielkopolski, dot-
kniętych mózgowym pora-
żeniem dziecięcym, odbę-
dzie się 18 czerwca w słu-
peckim starostwie. Gościem
spotkania będzie prof. dr
hab med. Marek Jóźwiak,
kierownik Oddziału Ortope-
dii i Traumatologii Dziecię-
cej w Ortopedyczno-Reha-
bilitacyjnym Szpitalu Kli-
nicznym im. W. Degi w Po-
znaniu. Wizyta profesora
związana jest z projektem
pn. "Upowszechnianie tech-
nologiczne wspomaganej
diagnostyki funkcjonalnej i
rehabilitacji dzieci i mło-
dych dorosłych z mózgo-
wym porażeniem dziecię-
cym w woj. wielkopolskim".

Powiat Słupecki planuje wystąpić o dofinansowanie w wysokości
3,5 mln zł na doposażenie szkolnych pracowni.

SZANSA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

OGRANICZENIA DLA DPS-ÓW PRZEDŁUŻONE
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Nagroda wręczona

Spotkanie z prof. Markiem
Jóźwiakiem

Nie odbędą się tegoroczne
Dożynki Powiatowe

zaplanowane na 6 września 
w Zagórowie. Zdecydowały 

o tym wspólnie władze powiatu 
oraz Miasta i Gminy Zagórów.




