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    Informacja o przygotowaniach do odbio-
ru została przekazana Radzie Społecznej
ZOZ podczas dzisiejszego posiedzenia.
Członkowie rady podjęli też uchwałę w
sprawie wyrażenia opinii na przekazanie w
nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Słupcy nakładów inwestycyj-
nych związanych z realizacją zadania pn.”
Rozbudowa SPZOZ w Słupcy”. Dokument
gospodarczy nakładów został przekazany w
miniony czwartek (10.12.).
    W związku z przygotowywaniem przez
szpital konkursów na stanowiska poszcze-
gólnych Pielęgniarek Oddziałowych, Rada
Społeczna wyznaczyła przedstawiciela do
składu komisji konkursowej powołanej
przez kierownika podmiotu leczniczego.
Została nim Anna Czerniak, emerytowany
lekarz i radna powiatu słupeckiego.
    Podjęto także uchwałę w sprawie korekty
planu inwestycyjnego SPZOZ w Słupcy na
rok 2020

    Wniosek złożony przez Powiat Słupecki
w projekcie – Poddziałanie 8.3.1 Kształce-
nie zawodowe młodzieży – tryb konkurso-
wy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epi-
demii COVID-19 – pozytywnie przeszedł
ocenę merytoryczną, tym samym przyzna-
ne zostało dofinansowanie na zakup sprzę-
tu do edukacji zdalnej dla szkół kształcą-
cych zawodowo w Powiecie Słupeckim.
Wartość projektu – 540 000,00 zł; kwota
dofinansowania – 459 000,00 zł.
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POSIEDZENIE RADY SP ZOZ

Trwają przygotowania do końcowego odbioru

nowej  części  szpitala w  Słupcy.  Władze pow ia-

tu chcą przejąć budowlę i  przekazać ją sp zoz

jeszcze w  tym roku .

PIENIĄDZE DLA SZKÓŁ

Pow iat Słupecki  otrzyma 459  tys .  zł dofinan-

sowania na zakup sprzętu do edukacji  zdalnej

dla szkół kształcących zawodowo .

źródło :  www..pow iat-slupca .pl

RZĄDOWE WSPARCIE 500 ZŁ DLA NAUCZYCIELI

  Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący
kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu,
w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do interne-
tu. W powiecie słupeckim wnioski o wypłatę świadczenia złożyło 197 nauczycieli na łączną
kwotę 97 204,89 zł - poinformowała Anita Kubicka, kierownik Wydziału Oświaty i Promo-
cji Starostwa Powiatowego. Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1
września a 7 grudnia br.



    Złożony przez powiat wniosek na zadanie pn.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcin-
ku Słupca–Zagórów wraz z przebudową mostu
przez rzekę Wartę w m. Ląd uzyskał 15 000 000 zł
dofinansowania. Kwota jest niższa od wniosko-
wanej, ale od początku wiadomo było, że najwa-
żniejszym elementem inwestycji będzie remont
mostu w Lądzie. Ambitne plany zakładały również
remont 13-kilometrowego odcinka drogi powiato-
wej 3090P. Mniejsza kwota dotacji wiązać się
będzie z koniecznością aktualizacji projektu, a o
zakresie remontu drogi zdecyduje zarząd i rad-

ni, którzy wprowadzać będą środki finansowe do
budżetu. Inwestycja jest przewidziana do reali-
zacji w latach 2021-22. Podzielona będzie na eta-
py. W pierwszej kolejności, realizowany będzie
wspomniany remont mostu w Lądzie, który wy-
maga pilnych napraw. Już w 2007 roku ówczesny
zarząd powiatu zlecił szczegółowy przegląd stanu
technicznego konstrukcji, który wykazał pęknię-
cia, korozję zbrojenia płyty żelbetowej i korozję
dźwigarów. Powiatu nigdy nie byłoby stać na taki
wydatek, dlatego dotacja to ogromny sukces.
Warto dodać, że środki z rządowego funduszu
przeznaczane były na inwestycje o charakterze
strategicznym i tak właśnie został zakwalifiko-
wany remont mostu w Lądzie. Jest to bowiem je-
dyna droga łącząca północ z południem powiatu.
    Aktualizacja projektu, opracowanie dokumenta-
cji i w ostatnim etapie wyłonienie wykonawcy in-
westycji będzie teraz wyzwaniem dla powiatu.
Biorąc pod uwagę fakt, że środki muszą być wy-
datkowane do końca 2022 roku, trzeba będzie na-
rzucić sprinterskie tempo, aby  zamknąć projekt o
takiej skali we wskazanym terminie.
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15  000  000  zł dotacji  z  Rządowego Funduszu Inwestycji  Lokalnych otrzymał

pow iat słupecki .  Dz ięki  p ieniądzom ,  w  przyszłym roku ruszy  remont mostu w

Lądz ie  n .  Wartą .  W dalszej  kolejności  modernizowana będz ie  droga 3090P .
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Opis stanu technicznego mostu 
w Lądzie:

    Na obiekcie uszkodzona jest izolacja, wy-
stępują liczne przecieki przez płytę pomo-
stu na stalowe dźwigary zespolone z płytą,
powodując ich korozję. W przęśle IV i V po-
przez poprzeczne pęknięcia płyty wypłuki-
wane są związki wapnia. Wycieki te mogą
świadczyć też o korozji zbrojenia konstru-
kcji żelbetowej płyty. W złym stanie są
wsporniki podchodnikowe, poprzeczne
spękania z wyciekami związków wapnia.
Postępuje korozja stalowych dźwigarów
blachownicowych. Powłoki malarskie uległy
zestarzeniu, delaminacji, złuszczaniu. 
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Urządzenia dylatacyjne – dwie dylatacje
staliwne, grzebieniowe nad podporami wy-
kazują zwiększone rozsunięcie i podniesie-
nie co uniemożliwia prawidłową pracę w
okresie wysokich temperatur. Zachodzi
obawa, że nastąpi zablokowanie przesuwu
urządzenia dylatacyjnego. Stalowe elemen-
ty dylatacji (korytka, rury spustowe, śruby,
sprężyny) uległy znacznej korozji i wykazu-
ją złą pracę – woda zamiast do korytka,
ścieka po jego zewnętrznych ścianach,
przyczółku i płycie pomostu. Nawierzchnia
przy dylatacjach jest nierówna, są tzw. us-
koki, które podczas ruchu przenoszą się na
konstrukcję powodując jej powolną degra-
dację.
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Zakres niezbędnych prac
remontowych mostu w Lądzie:

1. Wzmocnienie płyty pomostu - likwidacja
spękań płyty i wsporników.
2. Wymiana izolacji wraz z nawierzchnią.
3. Wymiana wpustów mostowych i sączków.
4. Montaż drenów poprzecznych i podłuż-
nych na izolacji w celu zwiększenia skutecz-
ności odwodnienia.
5. Wymiana bariery mostowej.
6. Reprofilacja bądź odbudowa gzymsów.
7. Wymiana dylatacji grzebieniowych na mo-
dułowe.
8. Naprawa ciosów podłożyskowych.
9. Naprawa betonu w podporach, uszczelnie-
nie rys, wykonanie powłok ochronnych.
10. Zabezpieczenie antykorozyjne okuć prze-
ciwlodowych.
11. Odnowienie izolacji przeciwwodnych po-
wierzchni odziemnych filarów i przyczółków.
12. Sprawdzenie wszystkich śrub sprężają-
cych.
13. Konserwacja dźwigarów stalowych - wy-
miana powłok malarskich (całość).
14. Konserwacja łożysk.
15. Naprawa stożków.
16. Porządkowanie przestrzeni podmostowej.
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    W ubiegły wtorek (08.12.) została oddana do
użytku nowa inwestycja – przebudowana droga
powiatowa nr 3040P na odcinku Strzałkowo –
Sierakowo  o dł. 1,997 km. Całkowita wartość in-
westycji to 3 460 250,27 zł. Dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1 695
601,51 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Wie-
lobranżowy “Transbruk” Marek Begier z Nekli.  W
ramach zadania wymieniono nawierzchnię, zbu-
dowano ciąg pieszo-rowerowy oraz zainstalowa-
no oświetlenie uliczne.

     Rozdysponowaniem ich zajmą się wolontariu-
sze Caritasu, którzy w tym roku musieli zrezygno-
wać z tradycyjnej zbiórki darów w miejscowych
marketach z powodu obostrzeń sanitarnych. Za-
miast tego, do osób chcących wspomóc świątecz-
ne dzieło pomocy trafiły tzw. tytki charytatywne,
które można było wypełnić produktami spoży-
wczymi lub chemią gospodarczą. Obaj starosto-
wie postanowili ufundować paczki żywnościowe,
w których znalazły się produkty o długim terminie
ważności. Dary odebrał niestrudzony wolonta-
riusz parafialnego Caritasu, Jan Gorzkowski.

PACZKI DLA CARITASU
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Św iąteczne paczki  od starosty  Jacka

Bartkow iaka i  w icestarosty  Czesława

Dykszaka trafiły  do Parafialnego Ze-

społu Caritas przy  Parafi i  Błogosła-

w ionego Michała Kozala Biskupa Mę-

czennika w  Słupcy.

DROGA PO REMONCIE
Kolejna droga w  pow iecie ,  po gruntow-

nym remoncie ,  oddana została do użyt-

ku .
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Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala SP ZOZ w Słupcy jest
przystosowany do hospitalizacji pacjentek zakażonych koronawirusem. 

Gwarantujemy zarówno porody dla zakażonych matek jak i możliwość
hospitalizacji, w tym zabiegów ginekologicznych dla pacjentek wymagających

diagnostyki i terapii w warunkach szpitalnych. 

Część pacjentek może nie mieć świadomości zakażenia koronawirusem, bądź
mieć utrudniony dostęp do testów w kierunku potwierdzenia zakażenia. 

SP ZOZ w Słupcy proponuje bezpłatne testy dla wszystkich kobiet w ciąży
oraz pacjentek wymagających hospitalizacji w zakresie ginekologii 

i położnictwa. 
Celem wykonania bezpłatnego testu należy się zgłosić do punktu wymazowego

na terenie SP ZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7. 

Punkt jest czynny od poniedziałku, 7 grudnia 2020 r. (dla kobiet w ciąży 
i chorych wymagających hospitalizacji w zakresie ginekologii) 

w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku).

W poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:30 – 13:30, 
we wtorki i piątki w godzinach od 8:30-10:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 010 729 - 
dr n. med. Anna Paczkowska, specjalista ginekologii i położnictwa,

Lekarz Kierujący i Zarządzający Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym 
SP ZOZ w Słupcy
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BEZPŁATNE WYMAZY DLA KOBIET W CIĄŻY I PACJENTEK
GINEKOLOGICZNYCH W SP ZOZ W SŁUPCY


