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    Od początku trwania epidemii na terenie
powiatu aż 7 865 osób przebywało na kwa-
rantannie. W dniu sprawozdania, izolacji
poddano 365 osób, a hospitalizowano 43
osoby. Śmierć w wyniku zakażenia poniosło
46 osób z terenu powiatu. Nie napawa op-
tymizmem również dzienny przyrost za-
chorowań, który waha się w ostatnim czasie
w granicach 30-50 wyników dodatnich.
Najtrudniejsza sytuacja panuje w Domach
Pomocy Społecznej, ale placówki radzą so-
bie, ściśle współpracując ze służbami sani-
tarnymi. W kwestii nadzoru nad kwaran-
tanną Sanepid współpracuje z policją. Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny odniósł się 

również do tematu szczepień. W jego opinii
funkcjonujący w kraju system nakazów i za-
kazów spowodowany epidemią, wywołuje
niezadowolenie społeczeństwa, co przekła-
da się na niechęć do przyjęcia szczepionki.
W skali kraju chętnych jest ok. 18 % społe-
czeństwa. Niepokojący w obecnej sytuacji
jest wzrost zachorowań wśród dzieci, na co
zdaniem Zygmunta Jasińskiego, należy
zwrócić szczególną uwagę. Mimo trudno-
ści, słupecka inspekcja panuje nad sytuacją i
nie ma żadnych zaległości. Placówka zasilo-
na została nawet sprzętem komputero-
wym, aby umożliwić w razie potrzeby pracę
zdalną.

"Obecnie sytuacja w  pow iecie  jest trudna ,  tak w  ilości  zachorowań ,  jak i  zgonów.  Sanepid pracuje

praktycznie 24  godz iny  na dobę"  -  mów ił  podczas ostatniego posiedzenia Komisj i  Bezpieczeństwa i

porządku publicznego ,  Zygmunt Jasiński ,  szef słupeckiego sanepidu powołując się  na analizę

skutków  epidemi i  SARS-Cov-2.

    Władze powiatu ogłosiły kolejne prze-
targi na rozbudowę i budowę dróg obron-
nych oraz nadzór nad inwestycją. 
Pierwsze postępowanie dotyczy rozbudowy
drogi powiatowej Nr 3040P Smolniki Po-
widzkie – Powidz (DP 3040P) wraz z budo-
wą obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin.
Zadanie to podzielone będzie na dwa etapy.
Pierwszy obejmie rozbudowę drogi powia-
towej na odcinku Smolniki Powidzkie –
Hutka, a drugi polegał  będzię na budowie
całkiem nowego odcinka relacji Hutka – Po-
widz. Druga procedura przetargowa, ogło-
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KOLEJNY PRZETARG NA DROGI OBRONNE

szona przez powiat pod koniec ubiegłego
roku, dotyczy wyłonienia Inżyniera Kon-
traktu. Podmiot, który podpisze umowę bę-
dzie kompleksowo zarządzał wszystkimi ro-
botami, usługami i dostawami niezbędnymi
dla realizacji przedmiotu umowy. Termin
składania ofert na rozbudowę drogi mija 8
lutego, na Inżyniera Kontraktu dzień póź-
niej.



    SP ZOZ w Słupcy na co dzień szczepi przeciwko
COVID-19 w budynku przyszpitalnych przychodni
specjalistycznych. Pracownicy Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w
zdecydowanej większości zadeklarowali chęć za-
szczepienia się i namawiają do tego wszystkich
zainteresowanych. Jako pierwszy szczepionkę
przeciw COVID-19 przyjął Rafał Spachacz, p.o.
dyrektora SP ZOZ a następnie p.o. zastępcy dyre-
ktora ds. lecznictwa lek. Jan Woźniak oraz kolej-
no lekarze kierujący i zarządzający oddziałami
szpitala w Słupcy, a także pielęgniarki oddziałowe.
W grupie szczepionych osób byli także lekarze
pracujący na co dzień w ambulatoryjnej opiece

specjalistycznej, w tym m. in. lek. Zygmunt Zieliń-
ski, który wskazywał, że niezwykle istotne jest
pokazanie wszystkim, że szczepienia są w pełni
bezpieczne i powszechnie zalecane. W tzw. etapie
„0” szczepiony jest personel szpitali i przychodni
(lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pra-
cownicy administracji), ponadto pracownicy sa-
nepidu, aptek, domów pomocy społecznej i miej-
skich ośrodków pomocy społecznej, osoby zatru-
dnione na uczelniach medycznych i studenci kie-
runków medycznych. Następnie szczepieni będą
seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Jak
podkreśla dyrektor Rafał Spachacz, specjalista
zdrowia publicznego - Szczepienie jest najsku-
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Pod koniec ubiegłego roku Samodz ielny  Publiczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej w

Słupcy  otrzymał pierwszą dostawę szczepionek przeciw  COVID-19.  Tym samym

rozpoczęły  s ię  szczepienia przeciw  tej  chorobie na terenie Pow iatu Słupeckiego .
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    Zarząd powiatu słupeckiego reprezentowany przez starostę Jacka Bartkowiaka i wice-
starostę Czesława Dykszaka zawarł porozumienie ze stroną wojskową, dzięki któremu droga
3040P na odcinku Powidz - Niezgoda będzie mogła być użytkowana do 30 kwietnia br. Cho-
dzi o tzw. "betonkę", którą powiat przekazał Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury w trwały
zarząd. Decyzją Rady Powiatu na wrześniowej sesji nadzwyczajnej droga miała być zamknięta

teczniejszą formą przerwania łańcucha epi-
demicznego i zatrzymania pandemii COVID-
19. Musimy pamiętać, że szczepienie jest wy-
razem szczególnej odpowiedzialności nie tyl-
ko za siebie, a również za zdrowie i życie naj-
bliższych. Szczerze zachęcam do szczepienia
przeciwko COVID-19. Szczepienia są jedyną
najbardziej skuteczną metodą chroniącą
przed zarażeniem różnymi chorobami zakaź-
nymi. Ludzkość korzysta z tej zdobyczy
współczesnej medycyny od lat – podkreśla
dyrektor Rafał Spachacz.
    Szczepionki na koronawirusa są dobro-
wolne, bezpłatne i skuteczne. Od wybuchu
epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5
mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszcze-
piony to potencjalnie od kilku do kilkunastu 
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"BETONKA" CZYNNA DO KWIETNIA 

osób uchronionych przed zarażeniem. Już
50% zaszczepionej populacji istotnie wpły-
nie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w
niej koronawirusa. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy włączył
się ponadto w promocję Narodowego Pro-
gramu Szczepień i propaguje akcję p.n.
„#SZCZEPIMYSIĘ”. Szczepienia przeciwko
COVID-19 to jedna z najbardziej złożonych
operacji logistycznych w historii Polski.
Właśnie dlatego informacje o jej przebiegu
umieszczane są na bieżąco na stronie
gov.pl/web/szczepimysie. Znajdują się tam
najświeższe doniesienia, komunikaty i wska-
zówki, odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania, a także założenia Narodowego Pro-
gramu Szczepień.

dla ruchu publicznego od
stycznia tego roku. Poro-
zumienie z wojskiem poz-
woli jednak na korzystanie
z tej trasy jeszcze przez
cztery miesiące, co jest
bardzo dobrą wiadomo-
ścią dla mieszkańców Po-
widza i okolic. Porozu-
mienie zawarto w obec-
ności wójta Gminy Powidz
Jakuba Gwita oraz dyre-
ktora Powiatowego Zarzą-
du Dróg, Michała Klo-
tschke.
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Powiat słupecki podpisze niebawem
umowę ze spółką PKS Konin S.A. na rea-
lizację transportu publicznego. Jak wy-
nika z zestawienia, kwota jaka zostanie
przeznacza na realizację zadania wynosi 1
659 151,79 zł. Fundusz Autobusowy dopła-
ci do przewozów 1 394 245,20 zł, a wkład
jednostek samorządowych wyniesie 264
906, 59 zł. Ponadto w ramach umowy z
konińską spółką ma zostać utrzymany
tzw. bilet dla seniora. Osoby powyżej 65
roku życia będą mogły podróżować kupu-
jąc bilet jednorazowy za 1 zł. Promocyjna
cena dla Seniorów obejmuje wszystkie
przystanki na terenie Powiatu słupeckie-
go. Warunkiem skorzystania z promocji
jest udokumentowanie wieku dowodem
osobistym bądź innym dokumentem z da-
tą urodzenia.

/  5

POWIAT WESPRZE PRZEWOZY AUTOBUSOWE

Do końca bieżącego roku przewozy  autobusowe o charakterze użyteczności  publicznej będą zasila-

ne dopłatą w  wysokości  3  zł do każdego wozokilomtera .  Wynika to z  ustawy  o  przeciwdz iałaniu spo-

łeczno-gospodarczym skutkom pandemi i  COVID-19.


