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    Umowa na publiczny transport zbiorowy
w powiecie słupeckim została podpisana 31
sierpnia 2019 roku. Stronami porozumienia
był powiat jako organizator oraz PKS Konin
jako operator publicznego transportu zbio-
rowego. Podpisany we wtorek (11.08.) do-
kument zwiększa kwotę dopłaty do deficytu
jaki występuje przy utrzymaniu 43 linii ko-
munikacyjnych. Kwota ta zgodnie z rządo-
wym programem Funduszu Rozwoju Prze-
wozów Autobusowych o charakterze uży-
teczności publicznej wzrosła z 1 zł do 3 zł
dopłaty do jednego wozokilometra. Osta-
teczna kwota na jaką opiewa umowa wynosi
1 386 721,11 zł z czego 261 561,71 zł stanowi
wkład własny Organizatora (wraz z dota-
cjami celowymi Gmin), natomiast 1 125
159,40 zł stanowić będzie dopłata ze środ-
ków Funduszu.



     Pięć odcinków dróg i dla każdego osobny
wniosek to rezultat pracy starostwa w Słupcy,
które przed upływem terminu złożyło wnioski o
finansowanie inwestycji remontowych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Odcinki, które
planuje odnowić powiat to Jaroszyn – Ląd, Mło-
dojewo Parcele – Młodojewo, Słomczyce – Pio-
trowice, Kosewo – Lipnica oraz części drogi w
Giewartowie wraz ze ścieżką rowerową. Droga
w Słomczycach zostanie podzielona na dwa eta-
py. Pierwszy na odcinku Piotrowice – Słomczy-
ce ma zostać zrealizowany w przyszłym roku. W
dalszej kolejności remontowany będzie odcinek
od Słomczyc do Sierakowa.
    Wysokość środków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych przeznaczonych na dofinansowanie za-
dań gminnych i powiatowych w województwie
wielkopolskim na rok 2021 wynosi 228 680
098,96 zł, w tym 92 718 391,92 zł może zostać
przeznaczonych na zadania wieloletnie.

Pięć wniosków 
na dofinansowanie
remontów dróg
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Trwa systematyczna poprawa jakości

dróg w  pow iecie  słupeckim .  Kolejne środki

na remonty  naw ierzchni  spodz iewa się

pozyskać słupeckie starostwo .

    14 sierpnia 2020 r. (piątek) 
punkt udzielania nieodpłatnej pomocy

prawnej, zlokalizowany w budynku
Starostwa Powiatowego w Słupcy 

przy ul. Poznańskiej 18 
JEST CZYNNY I PRACUJE W GODZINACH 

OD 15.30 DO 19.30

Zgodnie z zarządzaniem 
starosty słupeckiego,

 14 sierpnia 2020 r. (piątek) urząd
starostwa będzie nieczynny.

KOMUNIKAT



BĘDZIE DŁUŻSZY PERON
Słupecki  przystanek kolejowy  został uwzględniony  w  programie ministerstwa

infrastruktury  przebudowy  200  przystanków  na lata 2020  -  2025.

sierpień 2020

NR 10/20

ROK I

/  4

    Słupca jest jedną z osiemnastu miejsco-
wości w Wielkopolsce, która skorzysta ze
środków rządowego programu. Plan inwe-
stycji obejmuje  wydłużenie peronu na
przystanku, co pozwoli na zatrzymywanie
się nie tylko pociągów osobowych, ale
także dalekobieżnych. Ponadto, PKP w ra-
mach Krajowego Programu Kolejowego
uwzględniło Słupcę przy wyposażeniu
przystanku w pełną informację pasażerską.
Pojawią się wyświetlacze oraz infokioski z
informacją o rozkładzie jazdy na peronach
i w przejściach, nowe nagłośnie i monito-
ring. 
    W ciągu pięciu lat powstanie 200 przy-
stanków kolejowych w całej Polsce. Przy-
stanki mają ułatwić korzystanie z trans-
portu kolejowego i wymazać białe plamy
komunikacyjne. Za kwotę 1 mld zł zbudo-
wane zostaną nowe przystanki kolejowe, 

odbudowane te, które od lat nie istnieją
oraz wydłużane perony tam, gdzie nie mo-
gą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne.
Lista 200 zadań została opracowana na
podstawie postulatów składanych przez
organy samorządowe, przewoźników, za-
rządcę infrastruktury kolejowej, przedsię-
biorców, lokalne stowarzyszenia oraz oby-
wateli.
    W tym kontekście warto wspomnieć, że
o słupecki dworzec upomniał się poseł
Tadeusz Tomaszewski z Gniezna, który na
początku lipca złożył do Ministerstwa
Infrastruktury interpelację w sprawie
modernizacji dworca kolejowego w Słupcy.
Gnieźnieński parlamentarzysta wskazał w
niej zasadność remontu obiektu dworca
wiążąc go z planowaną inwestycją w prze-
dłużenie peronu. Ponadto poseł wskazał w
interpelacji jeszcze inne argumenty, które 



przemawiają za podjęciem działań: (...)
Obok przystanku obsługującego  ok. 500
pasażerów na dobę, znajduje się podni-
szczony budynek dworca kolejowego, z lat
60 XX wieku, który od bardzo dawna nie
przeszedł rewitalizacji i wyraźnie odstaje
pod tym względem od wyremontowanych w
bieżącej dekadzie w kraju dworców kolejo-
wych. A przecież Słupca leży na ważnej tra-
sie kolejowej E20 Kunowice – Terespol i
dalej na wschód i zachód Europy.
    W związku z powyższym, w pełni uza-
sadniona jest moim zdaniem modernizacja
dworca kolejowego. Jest duża życzliwość dla
tego projektu władz samorządowych powia-
tu słupeckiego dostrzegających w tym pro-
mocję Słupcy i regionu Wielkopolski
Wschodniej.
    W odpowiedzi na interpelację posła
Tomaszewskiego Ministerstwo Infrastru-
ktury potwierdziło, że  wydłużenie peronu
w Słupcy zostało ujęte w Programie bu-
dowy/modernizacji przystanków kolejo-
wych na lata 2020–2025. Zgodnie z zape-
wnieniami spółki PKP PLK S.A. termin re-
alizacji robót wstępnie został określony na
lata 2022-2023. Zgodnie ze wstępnym ko-
sztorysem, koszt wydłużenia peronu sza-
cuje się na ok. 6,0 mln zł. Aktualne zało-
żenia programu nie przewidują koniecz-
ności partycypacji samorządów w kosz-
tach inwestycji. Niestety z informacji
przekazanej przez sekretarza stanu MI An-
drzeja Bittela, inwestycje dotyczące mo-
dernizacji i budowy dworców kolejowych
ujęte są w Programie Inwestycji Dwor-
cowych na lata 2016-2023 i aktualnie nie
ma możliwości włączenia budynku dworca
w Słupcy do PID. (...) Jednocześnie infor-
muję, że dworzec kolejowy w Słupcy został
umieszczony na liście zadań inwestycyj-
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nych rekomendowanych do realizacji w la-
tach kolejnych, pod warunkiem dostępno-
ści źródeł finansowania - pisze w odpo-
wiedzi Andrzej Bittel.
    Za rok, najdalej dwa będziemy więc
mieli dłuższy peron i możliwość korzy-
stania z kolei dalekobieżnej. Budynek
dworca będzie musiał poczekać na swoją
"kolej".



    W pierwszym etapie przeprowadzane są
badania mające pomóc w odtworzeniu
oryginalnego układu kwater grobowych i
alejek. Prowadzone wykopy dały już odpo-
wiedź odnośnie usytuowania grobów.
Okazało się, że część miejsc pochówku
znajduje się poza obrębem ogrodzonego
cmentarza. Trwające prace są wstępem do
rewitalizacji zabytkowej nekropolii. W tym
roku planujemy jeszcze opracować archite-
ktoniczny projekt   rewitalizacji cmentarza
- mówi Artur Nowak, koordynujący prace
ze strony starostwa. Starosta słupecki Ja-
cek Bartkowiak dodaje, że odnowienie te-
go zapomnianego elementu lokalnej histo-
rii jest możliwe dzięki środkom uzyskanym
od Wojewody Wielkopolskiego. Kwota
przeznaczona na pierwszy etap badań to
17 tys. zł.

    Wielkopolski komendant wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej z dniem 12
sierpnia roku powołał mł. bryg. Zbigniewa
Rzemyszkiewicza na zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP w Słupcy. Uroczystego
wręczenia aktu w siedzibie KW PSP w Po-
znaniu w dniu 12 sierpnia br. dokonał
wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. Dariusz Matczak w obecności
swojego zastępcy bryg. Jarosława Zamel-
czyka.

Na cmentarzu jeńców  wojennych i  internowa-

nych na Łężcu prowadzone są badania arche-

ologiczne zlecone przez  Starostwo Pow iato-

we w  Słupcy.

BADANIA NA CMENTARZU
JENIECKIM
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ZASTĘPCA KOMENDANTA
POWOŁANY

Źródło: www.psp.slupca.pl; Opracował: mł.ogn. M.Nachowiak;
Zdjęcia: KW PSP Poznań



ARTICLE BY ANDREW SIMMONS

Great Good Place. Some sociologists have argued

that vibrant city nightlife scenes contribute to the

development of culture as well as political

movements. David Grazian cites as examples the

development of beat poetry, musical styles

including bebop, urban blues and early rock, and

the importance of nightlife for the development of

the gay rights movement in the United States

kicked off by the riots at the Stonewall Inn

nightclub.

There is debate about the degree to which

nightlife contributes positively to social capital and

the public goods of society. Nightlife venues must

be licensed to serve alcohol.

     Restrykcje związane z sytuacją epidemiczną i ko-
nieczność zachowania separacji społecznej wymuszają
na instytucjach i urzędach ograniczenia w obsłudze
klientów. Dotyczą one zwłaszcza ilości osób mogących
przebywać w salach operacyjnych, biurach i pokojach.
Tę niedogodność dobrze znają również osoby próbu-
jące załatwić sprawę w wydziale komunikacji słupec-
kiego starostwa. Codziennie obserwowane kolejki cią-
gną się od drzwi wydziału, wychodząc aż na chodnik
przy ulicy Poznańskiej. Ponieważ sytuacja ta praktycz-
nie uniemożliwia kontrolę zachowania odpowiedniej
odległości pomiędzy oczekującymi, a dodatkowo wszy-
scy zmagamy się z falą upałów, wprowadzona została
konieczność rejestracji telefonicznej przed każdora-
zowym udaniem się do wydziału komunikacji. Pod nu-
merem telefonu 63 275 86 36 można umówić wizytę na
konkretny termin. Ponadto jest możliwość załatwienia
części formalności w sposób zdalny.

63 275 86 37 – kierownik,
63 275 86 36 – rejestracja
pojazdów,
63 275 86 38 – prawo
jazdy

Oryginały dokumentów
dotyczące rejestracji po-
jazdów i wydawania praw
jazdy oraz wszelkich
spraw związanych z fun-
kcjonowaniem Wydziału
Komunikacji można do-
konać drogą pocztową.
Zgłoszenie zbycia, naby-
cia pojazdu można prze-
słać na adres e-mail:
rejestracjapojazdow@
powiat-slupca.pl, 

prawojazdy@
powiat-slupca.pl, 

komunikacja@
powiat-slupca.pl 
po uprzednim udzieleniu
informacji telefonicznie.
Wnioski   do załatwienia
wszelkich spraw dostępne
są na stronie Starostwa
w  zakładce Biuro Obsługi
Klienta – Wydział
Komunikacji.
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WYDZIAŁ
KOMUNIKACJITELEFONICZNA REJESTRACJA

INTERESANTÓW

Wydz iał komunikacji  starostwa pow iatowego w  słupcy

modyfikuje obsługę klientów.  Od wtorku (11.08.)  sprawy

można załatw iać po wcześniejszej  rejestracji  telefonicz-

nej .

http://bok.powiat-slupca.pl/slupcap/bok/wydzial-komunikacji-i-transportu.html


    W 2019 roku Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ usta-
nowiło 22 sierpnia Mię-
dzynarodowym Dniem
Upamiętniającym Ofiary
Aktów Przemocy ze wzglę-
du na Religię lub Wyznanie.
Rezolucja stanowi reakcję
na rosnącą liczbę przypad-
ków prześladowań i dys-
kryminacji ze względu na
wyznawaną wiarę.
    Głównym elementem
obchodów Dnia jest ilumi-
nacja budynków na czer-
wono na terenie całego
kraju. Podświetlone zosta-
ną liczne urzędy oraz in-
stytucje kultury. Również
słupeckie starostwo pla-
nuje włączyć się do akcji i
symbolicznie podświetlić
frontową elewację głów-
nego budynku starostwa. 

    Miesięczna karta upraw-
niająca do podróżowania ko-
munikacją autobusową PKS
Konin na liniach dofinanso-
wywanych przez Powiat Słu-
pecki, została zaprezento-
wana przy okazji podpisania
aneksu do umowy zwiększa-
jącego kwoty dopłat do defi-
cytowych kursów. Karta jest
dokumentem zindywiduali-
zowanym, dedykowanym
tylko dla jego posiadacza. Z
jednej strony zawiera logo-
typ powiatu, z drugiej zaś
zdjęcie pasażera. 
    Bilet elektroniczny czyli
tzw. EM-Karta, bo tak fa-
chowo się nazywa,   jest ko-
pią biletu papierowego zapi-
sanego na karcie elektroni-
cznej. Zawiera dane perso-
nalne pasażera: imię, naz-
wisko, dokładny adres, nr
dowodu osobistego bądź in-
nego dokumentu. Elektroni-
czna kopia biletu zapisywa-

na jest do karty poprzez
programator kart w momen-
cie sprzedaży biletu papie-
rowego. Bilet elektroniczny
jest rejestrowany w autobu-
sie przy pomocy  bileterki z
czytnikiem. Bileterka spraw-
dza  trasę przejazdu i datę
ważności biletu. Karta przy-
pisana  pasażerowi, przy ko-
lejnej sprzedaży rejestruje
elektroniczne kopie biletów.
Wydana  jednorazowo, sta-
rannie użytkowana może
służyć pasażerowi przez
wiele lat, ponieważ jej ży-
wotność oceniona jest na
100 000 cykli zapisu. Reje-
stracja biletu w autobusie:
Pasażer z biletem EM-Karta
po wejściu do autobusu przy-
kłada kartę do bileterki w po-
lu czytnika kart. Bileterka
sprawdza czy bilet jest ważny
i potwierdza pojedynczym
sygnałem dźwiękowym.
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    Michał Janiak będzie
nowym dyrektorem Cen-
trum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego
w Strzałkowie. 
    W związku z końcem
okresu, na który powie-
rzone zostało stanowis-
ko dyrektora Władysła-
wowi Pietrasowi, a który
upływa z dniem 31 sier-
pnia 2020 roku, Zarząd
Powiatu ogłosił postępo-
wanie konkursowe w
dniu 7 lipca br. Do kon-
kursu przystąpił tylko
jeden kandydat i był to
Michał Janiak, dotych-
czas pracujący w Zespo-
le Szkół Zawodowych w
Koninie. Nowy dyrektor
ma ośmioletni staż pracy
i spełnia wszystkie wy-
magania przewidziane
ustawą Prawo oświato-
we.
    Ze szkołą żegna się
tym samym, zbliżający
się do wieku emerytal-
nego, Władysław Pietras,
który nie przystąpił do
konkursu. Wieloletni,
ceniony dyrektor szefo-
wał placówce przez kil-
kanaście lat, najpierw ja-
ko szef Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych, a
ostatnio CKZiU.

Dodatkowy 1 mln złotych z rezerwy
Premiera trafi do słupeckiego szpitala
- poinformował starosta Jacek Bart-
kowiak. Środki przeznaczone zostaną
na doposażenie bloku operacyjnego i
bloku porodowego. Starosta podkreś-
lił w szczególności wsparcie posła
Witolda Czarneckiego w pozyskanie

    Starostwo Powiatowe w
Słupcy odwiedzili  w tym ty-
godniu przedstawiciele Ko-
biecego Klubu Piłkarskiego
Słupczanka Słupca. Celem
wizyty było przybliżenie
władzom powiatu idei dzia-
łania klubu oraz zapoznanie
z historią powstania pier-
wszego kobiecego klubu pił-
karskiego w naszym powie-
cie. Starosta Jacek Bartko-
wiak oraz wicestarosta Cze-
sław Dykszak byli żywo zain-
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KKP SŁUPCZANKA U STAROSTY

DODATKOWY MILION 
DLA SZPITALA
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teresowani nową sportową
inicjatywą na terenie powia-
tu i zadeklarowali swoje po-
parcie dla działań KKP.
    Kobiecy klub, którego po-
mysłodawczynią jest Marty-
na Piasecka będzie działał w
formie stowarzyszenia.

środków, a także zaangażowanie dyrektora Rafała Spachacza
w przygotowanie wniosku.


