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studiów) - nie przysługiwałoby w przypad-
ku powtarzania roku; maksymalny czas na
jaki może być przyznane stypendium to 18
miesięcy; wymagana deklaracja przepraco-
wania co najmniej 3 lat w SPZOZ w Słupcy
w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu
stażu podyplomowego przy czym okres sta-
żu podyplomowego nie wlicza się do okresu
pracy, w ciągu 3 lat od zatrudniania konie-
czne będzie również podjęcie specjalizacji z
listy wskazanych jako priorytetowe dla SP
ZOZ w Słupcy w ogłoszeniu o naborze
wniosków.  Niespełnienie powyższych wa-
runków skutkować będzie zwrotem całości 

   Z pomysłem utworzenia Funduszu Sty-
pendialnego wyszła w czerwcu radna po-
wiatowa Natalia Bobrowska-Bartkowiak.
Spotkał się on z powszechną aprobatą.
    Większość szpitali w Polsce boryka się z
problemem braku personelu medycznego,
co widać szczególnie teraz w czasie rosną-
cej liczby hospitalizacji z powodu COVID-
19. Rozwiązaniem mogą być stypendia dla
studiujących przyszłych medyków finanso-
wane przez samorząd.
    Zgodnie z przyjętą uchwałą, stypendium
przysługiwałoby studentom V i VI roku kie-
runków lekarskich (tylko w czasie trwania 

Radni  pow iatow i  podczas ostatniej  sesj i ,  podjęli  jednogłośnie uchwałę ws .  wprowadzenia

stypendiów  dla studentów  medycyny,  którzy  zadeklarują pracę przez  co najmniej  3  lata w  SPZOZ

w  Słupcy.
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stypendium wraz z odsetkami. Podstawą do
zwrotu otrzymanych środków będzie rów-
nież przerwanie studiów. Stypendium nie
będzie zaś przysługiwać za okres korzysta-
nia z urlopów określonych w regulaminie
studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzi-
cielskiego. Wysokość stypendium to do
2000 złotych miesięcznie. Może być uzale-
żniona od zadeklarowanego przez studenta
okresu pracy w SPZOZ w Słupcy. To jedyne
projektowane kryterium różnicujące. By
otrzymać stypendium trzeba będzie złożyć
pisemny wniosek wraz z załącznikami

UMOWA NA DROGI OBJAZDOWE

    Prace powinny rozpocząć się już w
pierwszych dniach listopada. Remonty dróg
przebiegających przez Kochowo i Polanowo
powinny zostać wykonane do końca roku, a  

na ul. Strzałkowskiej i Nowej w Powidzu
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
do końca maja przyszłego roku. W sumie
wyremontowanych zostanie 8,5 km dróg.

w  Starostw ie  Pow iatowym w  Słupcy  podpisano umowę z  Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych „ INODROG”  Sp .  z  o .o .  z  Inowrocław ia ,  na remont tzw.  dróg
objazdowych .  Wartość kontraktu to ok .  6,5  mln zł .
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WYPUŚCILI BAŻANTY
250 bażantów zasiliło łowiska w powiecie
słupeckim. Zakup sfinansowało Starostwo
Powiatowe w Słupcy.

źródło :  slupca .konkretnie 



Coraz więcej łóżek 
dla pacjentów COVID-19
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Słupecki  szpital zw iększa ilość łóżek dla pacjentów  z  podejrzeniem lub potw ier-

dzonym zakażeniem w irusem SARS-CoV-2.

po drugim, szykują się na przyjmowanie kolej-
nych zakażonych pacjentów. Od kilku tygodni
podobnie działa szpital w Słupcy, który sukcesy-
wnie zwiększa ilość łóżek covidowych. Ostatnia
decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 31 pa-
ździernika nałożyła na słupecki ZOZ obowiązek
zabezpieczenia 57 łóżek dla pacjentów z podej-
rzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-
CoV-2, w tym 5 łóżek intensywnej terapii z kar-
diomonitorem oraz możliwością prowadzenia
tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Niestety
na tym się nie kończy. Decyzja wojewody idzie
znacznie dalej. Od czwartku (5 listopada) szpital

    Rozwój pandemii coraz bardziej przyspiesza
windując statystyki do kolejnych rekordów do-
bowych zakażeń. W szpitalach wzrasta liczba
łóżek dla pacjentów covidowych, którzy wyma-
gają hospitalizacji lub obserwacji, a personel he-
roicznie zmaga się nie tylko z ogromem pracy,
ale i z własnym lękiem o zdrowie swoje i swoich
bliskich. Najgorsze co można w tym momencie
powiedzieć i napisać to to, że lepiej już było.
Zdaniem specjalistów przed nami kolejne wzro-
sty dobowych zakażeń, które być może zaczną
maleć na skutek wprowadzonych obostrzeń, ale
pewności co do tego nie ma nikt. Szpitale, jeden

zdj .  canva .com
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ma obowiązek powiększyć bazę łóżkową dla
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdze-
niem zakażenia o kolejne 37 łóżek, a od
piątku (6 listopada) o dalsze 33 łóżka.
Wszystko wskazuje więc na to, że szpital
zmierza w kierunku zmiany statusu na pla-
cówkę o charakterze zakaźnym. Jeśli do te-
go dojdzie, nie wiadomo, na tą chwilę, do-
kąd odsyłani będą pacjenci z innymi scho-
rzeniami lub kobiety w ciąży. Na razie jed-
nak oddział ginekologiczny pracuje normal-
nie, leczeni są też pacjenci nie zakażeni.
    10 dni temu szpitalem II poziomu
zabezpieczenia zdrowotnego został SP ZOZ
w Turku. Wówczas, decyzją wojewody, cię-
żar leczenia stacjonarnego miał w szcze-
gólności przejąć szpital w Słupcy, aby zape-
wnić kontynuację leczenia szpitalnego pa-
cjentom z powiatu turkowskiego. Dziś ta
decyzja staje się powoli nieaktualna i to pa-
cjenci z naszego powiatu odsyłani będą do
innych placówek w regionie. Nie wiadomo
jeszcze, kiedy to nastąpi, ale z pewnością
na rozstrzygające decyzje nie będziemy
czekać długo.

    Powoli materializuje się marzenie miło-
śników jednośladów, biegaczy i okazjonal-
nych spacerowiczów, którzy od dawna po-
stulowali budowę ścieżki pieszo - rowero-
wej ze Słupcy do Kosewa. Powstający wła-
śnie pierwszy odcinek trasy połączy na ra-
zie Kosewo z Giewartowem, dalej Słupcę z
Piotrowicami, a na końcu powstanie naj-
dłuższy fragment pomiędzy Piotrowicami a
Giewartowem. Pierwszy odcinek  inwestycji
realizuje firma  Eko Bud z Pyzdr. Koszt bu-
dowy to 1 564 214,95 zł. Największą część
kwoty stanowi dofinansowanie z rezerwy
budżetu Państwa. Wkład własny Powiatu
Słupeckiego i Gminy Ostrowite wyniesie po
212 150,67 zł. Budowany odcinek ścieżki
będzie miał 2,8 kilometra długości, a jego
oddanie do użytku zaplanowano na koniec
listopada.
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POWSTAJE ŚCIEŻKA 
DO KOSEWA
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ści szczepionek dopuszczone do obrotu na
terenie RP oraz potwierdzone u producen-
tów. W ramach tych dostaw co najmniej
650 tys. jest deklarowanych w ramach re-
fundacji aptecznej. Łącznie na rzecz szcze-
pionek refundowanych zadekretowane jest
218% tego, co się sprzedało w ubiegłym ro-

    Do końca września 2020 r. do Polski tra-
fiło 972 tys. opakowań szczepionek przeciw
grypie. Obrót szczepionkami odbywa się
zgodnie z prawem farmaceutycznym. Mini-
sterstwo Zdrowia zwróciło się do dostaw-
ców szczepionek i potwierdzono dostawy
zgodnie wcześniejszymi deklaracjami - w
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CO ZE SZCZEPIONKAMI NA GRYPĘ ?

Rok 2020  jest rokiem wyjątkowym ze względu na panującą na całym św iecie

pandemię zw iązaną z  w irusem Sars-CoV-2.  Nakłada się  na to rozpoczynający

się sezon grypowy,  który  w ielu niepokoi ,  zwłaszcza w  kontekście dostępu

szczepionek na grypę .  Poniżej  prezentujemy  informację Ministerstwa Zdrow ia

dotyczącą dostępności  tychże na rynku krajowym .

październiku 649 tys., w listopadzie sukce-
sywnie będą dostarczane kolejne dawki 178
tys. oraz w grudniu 75 tys. – są to tylko ilo-

ku. Firmy farmaceutyczne przeznaczyły
więcej szczepionek na polski rynek farma-
ceutyczny niż było to w ubiegłym roku. Do-



datkowo, Ministerstwo Zdrowia udziela
zgody na sprowadzenie szczepionek w ra-
mach importu docelowego gdzie aktualnie
wydano zgody na ponad 2,8 mln dawek
szczepionek. Ponadto Minister Zdrowia zle-
cił Prezesowi Agencji Rezerw Materiało-
wych utworzenie dodatkowych rezerw na
szczepionki przeciw grypie. Powyższe dzia-
łania przyczynią się do powiększenia puli
dostępnych szczepionek przeciw grypie dla
polskich pacjentów. MZ monitoruje na bie-
żąco sytuację dostępności do szczepionek
przeciw grypie i podejmuje adekwatne dzia-
łania w ramach posiadanych ustawowych
narzędzi na każdy sygnał pochodzący z ryn-
ku. Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym ze
względu na panującą na całym świecie pan-
demię związana z wirusem Sars-CoV-2, do-
datkowo należy przypomnieć, że w ubieg-
łym roku ponad 100 000 opakowań szcze-
pionek przeciwko grypie musiało zostać zu-
tylizowanych z uwagi na małe zaintereso-
wanie szczepieniami. Na przestrzeni ostat-
nich dziesięciu sezonów grypowych stan za-
szczepienia przeciw grypie w całej populacji
– w Polsce utrzymywał się na niskim po-
ziomie (w zakresie 3,26 - 4,12%). W ubie-
głym roku zaszczepiło się ponad 4% społe-
czeństwa, z czego 300 tys. osób skorzysta-
ło ze szczepionek refundowanych. Wzglę-
dem innych państw europejskich liczba osób
szczepiących się w Polsce jest na wyjątkowo
niskim poziomie. Zgodnie z zapowiedziami
firm farmaceutycznych w sezonie
2020/2021 na polskim rynku będą dostępne
następujące szczepionki:
- Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare
Ltd.,
- VaxigripTetra firmy Sanofi Pasteur,
- Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline
Biologicals S.A.,
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- Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.
    W tym roku spodziewając się większego
zainteresowania szczepionkami przeciw
grypie, objęto dodatkowo refundacją
szczepionki dwóch innych producentów.
Do dziś potwierdzono, że firmy farmaceu-
tyczne zadeklarowały wprowadzenie na
polski rynek 1,8 mln dawek szczepionki, z
czego 650 000 stanowią szczepionki re-
fundowane. Łącznie na rzecz szczepionek
refundowanych zadekretowane jest 218%
tego, co się sprzedało w ubiegłym roku.
Firmy farmaceutyczne przeznaczyły więcej
szczepionek na polski rynek farmaceu-
tyczny niż było to w ubiegłym roku.



Listopad 2020

NR 17/20

ROK I

mego na skrzyżowaniu oraz korektę drze-
wostanu lasu, który ogranicza widoczność
zwłaszcza pojazdom rolniczym. Wniosek
zrealizuje PZD i Starosta Słupecki, który wy-
stąpi do Nadleśnictwa Grodziec z prośbą o
korektę drzewostanu.

    Jednym z nich jest szansa na uruchomie-
nie dojazdu autobusów komunikacji publi-
cznej na ulicę gen. Sikorskiego w Słupcy, w
okolice szpitala i przychodni zdrowia. Ko-
misja po analizie sytuacji komunikacyjnej  w
tej części miasta uznała za możliwy wjazd
na ulicę Sikorskiego, od strony ul. Trau-
gutta i Kopernika, pojazdów o wadze do 12
ton. Wobec powyższego starosta słupecki
zwróci się do operatora tj. PKS Konin o
przeanalizowanie możliwości uruchomienia
połączeń w okolice szpitala co ułatwi mie-
szkańcom dostęp do placówek służby zdro-
wia. Ze Słupcy Komisja udała się do Przy-
brodzina, gdzie niezbędna jest poprawa wi-
doczności przy wyjeździe z posesji nr 4,5,6.
Uznano, że w celu poprawy bezpieczeń-
stwa, w tym miejscu zasadne będzie usta-
wienie luster. Wniosek zrealizuje Wójt
Gminy Powidz. Wyrażono również opinię
na temat lokalizacji nowych przystanków
autobusowych na terenie Gminy Zagórów.
Komisja pozytywnie zaopiniowała lokaliza-
cję we wsi Wrąbczyn Górski, Trąbczyn i
Przybysław. Ostateczną decyzję w tej spra-
wie podejmą zagórowscy radni. Z dalszych
decyzji, Komisja uznała za konieczne usta-
wienie przy wyjeździe z ulicy Zdrojowej w
ulicę Kilińskiego, tablicy informacyjnej z
kierunkiem jazdy do Słupcy i Konina. Tabli-
ce ustawi Powiatowy Zarząd Dróg w Słom-
czycach. Pozytywnie zaopiniowano także,
konieczność regulacji oznakowania pozio-
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BĘDĄ NOWE PRZYSTANKI

Pow iatowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu drogowego spotkała się  na wyja-
zdowym posiedzeniu .  Rekonesans kilku miejsc na terenie pow iatu przyniósł
wymierne efekty.


