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    Przygotowanie do zimowego utrzymania
dróg powiatowych rozpoczyna się wczesną
jesienią, kiedy planowane są procedury
przetargowe mające na celu wyłonienie
podmiotów, których zadaniem będzie dba-
nie o przejezdność dróg w sezonie zimo-
wym. W bieżącym roku przetarg na wy-
mienione usługi rozstrzygnięto 15 paździer-
nika, wyłoniono wówczas cztery firmy, któ-
re pozostają do dyspozycji PZD w przypad-
ku niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych. Podmioty te dysponują sprzętem poz-
walającym na załadunek, odśnieżanie i sy-
panie mieszankami piasku i soli. Na stanie
wyłonionych w przetargu firm znajdują się:
- piaskarki samochodowe z pługami - 4 szt.
- ciągnik rol. z pługiem i piaskarką - 2 szt.
- pługi samochodowe - 1 szt.
- pługi ciągnikowe - 1 szt.
- ładowarki do odśnieżania dróg 1 szt.
- koparko-ład. do odśnieżania dróg - 1 szt.
- maszyny do załadunku mieszaniny - 2 szt.
Własnym sprzętem dysponuje również PZD,
które posiada piaskarki bez podwozia - 3
szt., pługi do samochodów ciężarowych - 5
szt. oraz pług wirnikowy - 1 szt. Sprzęt
przeznaczony do zimowego utrzymania
dróg wyposażony jest w lokalizatory GPS,
aby możliwa była bieżąca kontrola postępu
prac. Zależnie od warunków atmosferycz-
nych i sytuacji na drogach w siedzibie PZD
zaplanowane  jest prowadzenie całodobo-
wych dyżurów. Obecnie na placu PZD w
Słupcy przygotowana jest mieszanka piasku 

sianego 0/2 mm z solą drogową w ilości
ok. 1300,0 ton.
    Informację z przygotowania do zimowe-
go utrzymania dróg przedstawił podczas
przedświątecznego (22.12.) posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publi-
cznego, Michał Klotschke, dyrektor PZD.
Przeciwdziałanie skutkom zimy to nie tyl-
ko stan dróg, ale także organizacja pomocy
dla mieszkańców powiatu. Wymagają jej
zarówno ci, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji materialnej czy lokalowej, ale tak-
że osoby, które potencjalnie mogą być w
potrzebie na skutek nieprzewidzianych
okoliczności. Przygotowanie do zimowych
działań zreferowali podczas posiedzenia
komisji, Danuta Szpiler, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Woj-
ciech Kujawa, Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KPP w Słupcy. Komisja zapoznała się
także ze stanem przygotowania urządzeń
hydrotechnicznych zlewni rzeki Warty do
zimowego przyboru wód i ogólną sytuacją
hydrologiczną na terenie powiatu
słupeckiego. Informację tę przedstawił
Michał Laskowski, kierownik Nadzoru
Wodnego w Słupcy PGW Wody Polskie.
Stałym punktem posiedzenia komisji była
również analiza zachorowań i skutków
epidemii COVID-19.
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POWIAT PRZYGOTOWANY DO ZIMY

Pow iatowy  Zarząd dróg zarządza 338,7  km dróg z  czego 304  km objęte jest utrzymaniem z imowym .

Odśnieżanie i  zwalczanie śliskości  odbywa się  tylko na naw ierzchniach twardych .  Drogi

gruntowe i  tłuczniowe odśnieżane są jedynie w  przypadku braku przejezdności .
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    LAPAROSKOPY JUŻ W SZPITALU
Zestaw laparoskopowy diagnostyczny oraz ze-
staw laparoskopowy ginekologiczny renomowa-
nej firmy KARL STORZ trafił do szpitala w po-
niedziałek (21.12.). Jeden z nich zasili blok ope-
racyjny, a drugi blok porodowy. Zakup sprzętu
możliwy był dzięki staraniom starostwa o dotację
z rezerwy ogólnej budżetu państwa (80%) i dofi-
nansowania ze środków powiatu (20%). Koszt za-
kupu to 1 mln 250 tys. zł. Zakupione urządzenia
będą służyć docelowo w nowej części szpitala,
gdzie zlokalizowany jest m.in. blok operacyjny, w
skład którego wchodzą trzy sale operacyjne oraz
blok porodowy z salą cięciową. W umowie na za-

kup laparoskopów przewidziano również szkole-
nie lekarzy.
    Wykorzystanie małoinwazyjnych technik ope-
racyjnych przenosi słupecki szpital na zupełnie
nowy poziom usług. Są one bowiem standardem
w diagnostyce oraz terapii narządów, zarówno ja-
my brzusznej, jak i układu kostnego. Klasyczne
zabiegi operacyjne są poważnym obciążeniem dla
organizmu, dlatego coraz częściej zastępowane są
tak zwanymi zabiegami laparoskopowymi. Zakup
sprzętu wpłynie na poprawę jakości udzielanych
świadczeń, skróci czas pobytu pacjenta na od-
dziale oraz przyspieszy powrót do zdrowia.
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słupecki  szpital sukcesywnie uzupełnia wyposażenie placówki  w  sprzęt medycz-

ny.  Tylko w  tym tygodniu wzbogacił  s ię  o  dwa zestawy  laparoskopowe i  preres-

pirator .  
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Opis zestawu laparoskopowego dia-
gnostycznego oraz zestawu laparo-
skopowego  ginekologicznego prze-
kazanego przez Powiat Słupecki  w
ramach umowy darowizny.
    Zestaw laparoskopowy diagnostyczny
oraz zestaw laparoskopowy ginekologiczny
renomowanej firmy KARL STORZ w skład
których wchodzą  między innymi: monitory
medyczne 4K,monitory FULL HD, głowice
kamery 4K, źródła światła Power LED, mor-
celator, optyki Hopkins, światłowody, ma-
nipulator maciczny, histeroskop kompakto-
wy oraz szereg narzędzi i osprzętu najwyż-
szej klasy. Zestawy znajdą zastosowane w
procedurze diagnostycznej zmian szyjki i
jamy macicy jaki również przy zabiegach la-
paroskopowych w obrębie jamy otrzewno-
wej.
Wartość brutto zestawu laparoskopowego
diagnostycznego: 392 017,78 zł.
Wartość brutto zestawu laparoskopowego
ginekologicznego: 857 150,24 zł.
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Woźniak, Lekarz Kierujący i Zarządzający
Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Te-
rapii oraz zastępca dyrektora ds. lecznic-
twa SP ZOZ w Słupcy - Przekazane przez
Kurię Archidiecezji Gnieźnieńskiej urządze-
nie renomowanej amerykańskiej firmy MA-
SIMO jest przeznaczone dla pacjentów,
którzy nie wymagają jeszcze użycia respira-
tora, czyli wspomagania inwazyjnego przy
użyciu np. rurki lub maski. TNI Soft Flow
60, to system kliniczny do wspomagania
oddechu dzięki wysokoprzepływowej tera-
pii tlenowej. Działanie urządzenia polega na
dostarczeniu nawilżonej i podgrzanej mie-
szaniny gazów z maksymalnym przepływem
do 60 l/min (w zależności od pacjenta).
Jest to urządzenie, które swoje zastosowa-
nie ma przed respiratorem (tzw. „preres-
pirator"), a podaż tlenu odbywa się za po-
mocą wąsów tlenowych. Urządzenie stoso-
wane może być zarówno w hipoksemii
(nadmiernym obniżeniem prężności tlenu)
jaki i hiperkapnii (patologicznie podwyż-
szonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku
węla we krwi), co jest potwierdzone bada-
niami klinicznymi. Jak wskazuje lek. Piotr
Czerwiński-Mazur, koordynator COVID-19
w SP ZOZ w Słupcy – urządzenie przeka-
zane przez Kurię Archidiecezjalną ma wiele
zalet w terapii chorych zakażonych korona-
wirusem. Stanowi najnowszą metodą
wsparcia oddechowego pacjenta, pozwala
leczyć chorych poza Oddziałem Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii, pomaga zmniej-
szyć martwą przestrzeń oddechową w płu-
cach, poprawia wymianę gazową, redukuje
wysiłek oddechowy, nie wymaga koniecz-
ności czasochłonnych i skomplikowanych
procesów dezynfekcji pomiędzy pacjentami,
a co najważniejsze – pozwala uniknąć u
niektórych chorych wentylacji inwazyjnej (z
zastosowaniem respiratora) i powikłań z nią

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA 
RZECZOWO WSPIERA LECZENIE CHORYCH 

NA COVID-19
    Archidiecezja Gnieźnieńska wspiera le-
czenie chorych na COVID-19 w słupeckim
szpitalu (jednoimiennym dedykowanym wy-
łącznie dla chorych zakażonych koronawi-
rusem). Kuria zakupiła i przekazała dla SP
ZOZ w Słupcy urządzenia do wysokoprze-
pływowej terapii tlenowej – TNI Soft Flow 50
– tzw. „prerespirator".
    Zakup urządzenia do wysokoprzepływo-
wej terapii tlenowej dla jednoimiennego
szpitala SP ZOZ w Słupcy był rekomendo-
wany przez Konsultant Wojewódzką w dzie-
dzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
dr Karinę Wronkę. Jak podkreśla lek. Jan 
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związanych. Oficjalnego przekazania urzą-
dzenia na ręce słupeckich lekarzy dokonał
22 grudnia 2020 r. ks. kan. Tomasz Ryś,
Dziekan Dekanatu Słupeckiego AG, a zara-
zem kapelan Szpitala SP ZOZ w Słupcy, ży-
cząc wszystkim medykom zdrowia, sił i wy-
trwałości w codziennej służbie na rzecz
Chorych i Ich Najbliższych. 

samorząd miasta, za które szpital zakupił
aparat do technik nerkozastępczych.
    Słowa podziękowania pod adresem samo-
rządu przekazał dr Jan Woźniak – Dotych-
czas nasz Oddział Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii posiadał jedno takie urządzenie,
ale to zawsze powodował, że gdy jeden pa-
cjent trafiał na tę „sztuczna nerkę”, to gdy
zjawiła się drugi, to zamiast go od razu le-
czyć, trzeba organizować inne miejsce i prze-
wozić. Teraz mamy już dwa takie urządzenia
i jest to dla nas, jako dla oddziału, bardzo
optymalna sytuacja. Pomoc od samorządu
miejskiego jest dla nas niezwykle cenna, bar-
dzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. Staro-
sta Jacek Bartkowiak wyraził podziękowania
za wsparcie szpitala, zaznaczając, że potrze-
by są ogromne i każda pomoc jest nieoce-
niona. Dodał też, że nowa część szpitala zo-
stanie niebawem oddana do użytku, a prze-
kazany sprzęt jest kolejnym elementem w
procesie doposażania SP ZOZ w  Słupcy.

1 MILION OD POWIATU, 
100 TYS. OD MIASTA

    Milionową dotację dla szpitala przekazał
kilka tygodni temu Powiat Słupecki. Tak po-
trzebne środki zostały już wydatkowane na
urządzenia medyczne, które służą obecnie
pacjentom placówki. Z przekazanej dotacji
zakupiono: dwa łóżka porodowe, ultrasono-
graf, zestaw endoskopowy, dwustanowis-
kową myjnię endoskopową, bronchofiberos-
kop z torem wizyjnym, dwa łóżka do inten-
sywnej terapii oraz ruchome retraktory wie-
lorazowego użytku.
    Ponadto 100 tys. zł dla SP ZOZ przekazał  



    Kobiecy Klub Piłkarski SŁUPCZANKA Słupca
gościł dziś u starosty Jacka Bartkowiaka i wice-
starosty Czesława Dykszaka. Przedświąteczna wi-
zyta była okazją do krótkiego podsumowania do-
tychczasowej działalności klubu, który choć pow-
stał kilka miesięcy temu, może pochwalić się już
sportowymi sukcesami. Piłkarki wytrwale trenują,
rozgrywają spotkania na boiskach otwartych i w
halach. Mówią o sobie: "Przede wszystkim jesteś-
my przyjaciółkami i drużyną. Każda z nas bez wa-

hania wskoczy za drugą w ogień i to jest piękne".
Działalność klubu wspiera Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy, który finansuje koszty transportu
meczy wyjazdowych, obsługę sędziowską i zabez-
pieczenie medyczne. Młode piłkarki korzystają
również nieodpłatnie z bazy sportowej boiska OR-
LIK. Spotkanie u starosty było również okazją do
przedstawienia przyszłorocznych planów i omó-
wienia możliwości wsparcia finansowego KKP.

    Na ostatnim posiedzeniu (18.12.) Zarząd Powiatu
Słupeckiego zadecydował o dokonaniu zmian w
projekcie przyszłorocznego budżetu. Trafią one
pod obrady Rady Powiatu w styczniu. Nowe re-
gulacje prawne z dnia 15 grudnia br. dają radom
gminnym i powiatowym, możliwość uchwalania
budżetów do 31 marca przyszłego roku. Zapropo-
nowane rozwiązanie pozwoli na przygotowanie
przez skarbnika powiatu autopoprawki do uchwa-
ły budżetowej, która uwzględniać będzie dotację
w wysokości 15 mln zł, pozyskaną z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie będzie rów-
nież konieczności uruchamiania obligacji skarbo-
wych na pokrycie deficytu.

BĘDZIE ZMIANA W BUDŻECIE
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KPP SŁUPCZANKA U STAROSTY

STAROSTOWIE ROZDAWALI PACZKI

  W przedświątecznym tygodniu starosta Jacek
Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak od-
wiedzili dzieci i wychowanków z rodzin zastęp-
czych mieszkających na terenie powiatu słupec-
kiego, aby wręczyć im paczki ufundowane przez
powiat. Organizacją akcji podarunkowej zajął się
Wydział Spraw Społecznych słupeckiego staro-
stwa we współpracy z Powiatowym Centrum Po-
mocy Rodzinie. Łącznie dla podopiecznych wy-
chowujących się w rodzinach zastępczych przy-
gotowano 68 paczek, w których znalazły się sło-
dycze i owoce. Z uwagi na ilość rodzin, w rozwo-
żeniu paczek wsparli starostów: przewodniczący
Rady Powiatu Piotr Gałan, radny Bogdan Jastrząb,
radny Henryk Tyllman oraz kierownik WSS
Andrzej Grzeszczak.
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