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Poprawa bezpieczeństwa oraz zmiana organizacji ruchu na
terenie SP ZOZ w Słupcy, były jednymi z ważniejszych tematów
omawianych podczas spotkania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego Powiatu Słupeckiego.

Nawet 1 miliard złotych z fundu-
szy unijnych na wsparcie do-
mów pomocy społecznej.

Słupecki szpital zakupił w ostat-
nim czasie specjalistyczne, zaa-
wansowane technologicznie
łóżko bariatryczne dla Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii.

Laserowe drukarki podarowała
Słupeckiemu Ośrodkowi Szkol-
no-Wychowawczemu, Fundacja
POSLAT i firma HP.

Aktualności

EFS dla DPS

Drukuj z uśmiechem
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    Rozbudowa słupeckiego szpitala spowodowała znaczące zmiany
na terenie należącym do placówki. Zmieniła się architektura terenu,
ubyło m.in. miejsc parkingowych. Pociąga to za sobą  nowe wyzwa-
nia w zakresie organizacji ruchu w obrębie SP ZOZ. Podczas spotka-
nia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor szpitala dr
Rafał Spachacz zaproponował zlecenie wykonania projektu organi-
zacji ruchu z uwzględnieniem możliwości płynnego przejazdu dla
pojazdów służb ratowniczych i miejsc parkingowych dla osób ko-
rzystających ze świadczeń placówki. Ponadto zasygnalizował konie-
czność wyznaczenia miejsca postoju taksówek dla osób chcących
dojeżdżać do szpitala. Zadanie związane z projektem organizacji ru-
chu będzie osobiście realizował dyrektor Spachacz. Kolejny krok da-
lej idzie pomysł przewodniczącego komisji Andrzeja Grzeszczaka,
który zaproponował stworzenie przystanku autobusowego na ul. Si-

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
NA TERENIE SZPITALA
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Nawet 1 miliard złotych z funduszy unijnych na wspar-
cie domów pomocy społecznej i innych instytucji opie-
kuńczych mogą przeznaczyć marszałkowie woje-
wództw. 

    Wytyczne ministra funduszy i polityki regionalnej w
tej sprawie obowiązują od tygodnia. Część województw
uruchomiło już ponad 125 milionów złotych. Inne przy-
gotowują podobne projekty. Pomoc jest elementem
Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który powstał
w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
    Wiadomo już, że beneficjentami dodatkowych środ-
ków w naszym powiecie będą Domy Pomocy Społecz-
nej w Skubarczewie, Strzałkowie i Zagórowie. Wysokość
finansowego wsparcia dla placówek to w kolejności - 
20 000 zł, 47 000 zł i 30 000 zł.
    Osoby korzystające z usług DPS i innych instytucji ca-
łodobowego pobytu (na przykład w domach dziecka czy
domach seniora), są szczególnie narażone na zarażenie
COVID-19. Przebywają w większych skupiskach, często
są w grupie ryzyka ze względu na wiek lub choroby
współistniejące. W trudnej sytuacji jest też personel tych
instytucji. Za pieniądze z funduszu będzie można kupić
m.in. środki ochrony indywidualnej czy sprzęt do dezyn-
fekcji. Możliwe będzie również sfinansowanie tymcza-
sowego lub stałego przeniesienia osób z dużych insty-
tucji do miejsc o mniejszym zagrożeniu epidemicznym,
na przykład do mieszkań wspomaganych, chronionych,
środowiskowych domów samopomocy, warsztatów te-
rapii zajęciowej, czy szkół specjalnych, a także dodat-
kowych miejsc odbywania kwarantanny. Są także pie-
niądze na finansowanie wynagrodzeń lub dodatków do
wynagrodzeń pracowników, ale także na tak podstawo-
we potrzeby, jak zapewnienie wyżywienia.

korskiego, aby umożliwiał podróżnym korzystającym z
komunikacji publicznej, bezpośredni dojazd w pobliże
szpitala. Stosowny wniosek w sprawie możliwości lokali-
zacji przystanku na ul. Sikorskiego, zostanie skierowany
do Burmistrza Miasta Słupcy i przewoźnika, tj. PKS Konin
S.A.

     Z początkiem wakacji nastąpiła wizual-
na zmiana w słupeckim starostwie. W ko-
rytarzu budynku głównego pojawiła się
ogromnych rozmiarów fototapeta. Foto-
grafia przedstawia fragment Nadwarciań-
skiego Parku Krajobrazowego z lądzkim
klasztorem, rozległymi nadwarciańskimi
łąkami i rzecznymi meandrami. Ośmio-
metrowej szerokości i trzymetrowej wyso-
kości zdjęcie, zostało skompilowane z sze-
ściu fotografii wykonanych przy pomocy
drona. Wykonaniem, obróbką i monta-
żem obrazu zajęła się firma Graffi Studio
ze Słupcy. Na tym jednak nie koniec,
niebawem na równoległej ścianie pojawi
się kolejny fotograficzny akcent krajobra-
zowy. Tym razem będzie to ilustracja z Po-
widzkiego Parku Krajobrazowego, który
rozmiarami będzie jednak ustępował foto-
grafii parku nadwarciańskiego.

Nowa aranżacja

EFS dla DPS
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Słupecki szpital zakupił w ostatnim czasie specjalistyczne,
zaawansowane technologicznie łóżko bariatryczne dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

    Łóżko zakupione zostało z dotacji Funduszu Sprawiedli-
wości w związku z epidemią Covid 19. Zakupiony sprzęt po-
siada cały wachlarz najnowocześniejszych możliwości,
których nazewnictwo niewiele lub zgoła nic nie powie prze-
ciętnemu człowiekowi. Wystarczy nadmienić, że łóżko Multi
Care LE posiada zaawansowany system ważenia i wykonuje
precyzyjny pomiar masy ciała we wszystkich pozycjach. Jest
łatwe w dezynfekcji i czyszczeniu. Wyposażone jest m.in. w
materac antyodleżynowy, który posiada funkcję transporto-
wą. Maksymalna waga pacjenta mogącego korzystać z łóżka
to 254 kg. Cena brutto zakupionego sprzętu wyniosła 69 660
zł.
    Łóżko będzie służyło do ratowania życia i zdrowia ofiar
przestępstw oraz leczenia pacjentów - mieszkańców
powiatu słupeckiego.
    Warto dodać, że Fundusz Sprawiedliwości, z którego
dotacji został zakupiony sprzęt, to inaczej Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jest on
funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom
pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestęp-
czości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Fun-
duszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości, a
utworzono go na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny
Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Początek wakacji w SOSW zaczął się od mi-
łej niespodzianki!!!
    
    W odpowiedzi na zgłoszenie dyrektor
ośrodka Anny Mydłowskiej, Fundacja
POLSAT i firma HP w ramach Akcji „Drukuj
z uśmiechem”, ufundowała placówce sześć
laserowych drukarek. Celem akcji jest
wspieranie szeroko pojętej edukacji, opieki i
wychowania dzieci i młodzieży w całej
Polsce. Społeczność SOSW serdecznie
dziękuje i przesyła słoneczne uśmiechy!
Taki sam prezent dotarł dziś do słupeckiego
szpitala. 

rekrutacja do szkół

Łóżko dla szpitala

Drukuj z uśmiechem
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