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właściciel nieruchomości, na 
których wytwarzany jest popiół (np. 
opalanych węglem), który do tej 
pory nie zgłosił nieruchomości w 
Urzędzie Miasta powinien to zrobić w 
terminie nieprzekraczalnym do dnia 
10 sierpnia 2016 roku wypełniając 
wniosek – do pobrania w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miasta.

Budżet Obywatelski

W NUMERZE:

do 2 września można zgłaszać 
projekty do trzeciej edycji Budżetu 
Obywatelsk iego.  Regulamin 
określa, że muszą to być zadania 
inwestycyjne. Wewnątrz numeru 
znajduje się harmonogram Budżetu 
Obywatelskiego.

Segregacja popiołu
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trwają prace przy przebudowie 
ulicy Chopina. Remontowany jest 
odcinek od skrzyżowania z ul. Berlinga 
do skrzyżowania z ulicą Smugową. 
Długość przebudowywanego 
odcinka wynosi niespełna 150 
metrów. Nawierzchnia wykładana 
jest kostką brukową.

Prace na ul. Chopina
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22 lipca w Miejskim Domu Kultury odbyło się Święto Policji

22 lipca w Miejskim Domu Kultury odbyło się galowe spotkanie z okazji Święta 
Policji. Po raz pierwszy gospodarzem imprezy był nowo powołany komendant 
powiatowy policji mł. insp. Maciej Kusz. Podczas uroczystości uczestnicy 
podziękowali odchodzącemu na emeryturę dotychczasowemu komendantowi 
Zbigniewowi Malinie. Na zdjęciu burmistrz Michał Pyrzyk wręcza nagrodę za 
wzorową służbę starszemu aspirantowi Marcinowi Czerniakowi.
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Wszystko o WAWRZYNKACH
Wawrzynki czyli Dni Patrona Miasta jak co roku 

zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. W dniach 6 - 10 
sierpnia zaplanowano wiele imprez muzycznych, 
sportowych i rekreacyjnych. W niniejszym numerze 
“Informatora Słupeckiego” znajdą Państwo kompletny 
przewodnik po Wawrzynkach.

Święto Policji: awanse i nagrody
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Obecnie trwają prace przy przebudowie ulicy Chopina. 
Remontowany jest odcinek od skrzyżowania ul. 
Berlinga do skrzyżowania z ulicą Smugową. Wykonawcą  
powyższego  zadania  jest  firma IZBRUK z Dziedzic  p. 
Macieja Rybickiego.

Trwają prace na ul. Chopina

Orkiestra grała na Węgrzech
W dniach 20 - 25 lipca Orkiestra Dęta OSP w Słupcy wzięła udział w County - 

Wandering Festival na Węgrzech. Festiwal trwa niemal przez całe lato, bowiem 
koncerty odbywają się od 13 lipca do 15 sierpnia. Biorą w nim udział orkiestry 
dęte i zespoły folklorystyczne z całej Europy.
Słupecka Orkiestra wystąpiła z orkiestrą 

z Hiszpanii, zespołami z Litwy i  Rzgowa. 
Muzycy koncertowali na Termach w  Cser-

keszőlő oraz w miejscowości Apátfalva. - 
Chcieliśmy zaprezentować słuchaczom jak 
najwięcej muzyki polskiej i kilka coverów 

muzyki zagranicznej, które mamy również 
w repertuarze. Łącznie zagraliśmy 3 kon-
certy stacjonarne i jeden marszowy – in-
formuje Jan Jasiński, kapelmistrz słupec-
kiej orkiestry OSP. Muzycy zwiedzili też 
Szeged i Budapeszt.
Była to doskonała okazja do promocji na-

szego miasta i powiatu. Materiały promo-
cyjne, które zespół zabrał ze sobą,  prze-
kazali orkiestrze: Urząd Miasta w Słupcy, 
Starostwo Powiatowe oraz Stowarzysze-
nie „Unia Nadwarciańska”. Orkiestra zawio-
zła tam też swoje płyty i foldery. Wyjazd na 
Węgry został dofinansowany przez samo-
rząd miejski jako wsparcie realizacji zada-
nia publicznego. Pozostałe koszty orkie-
stra pokryła ze środków własnych

Ul. Sikorskiego do remontu

Długość przebudowywanego odcinka wynosi niespełna 150 
metrów. Nawierzchnia wykładana jest kostką brukową. Ponad-
to zakres prac obejmuje: przebudowę  jezdni szerokości 5,00 m, 
przebudowę zjazdów do posesji, przebudowę chodników obu-
stronnych szer. zmiennej ok.1,5m – 2m, dobudowę kanalizacji 
deszczowej, dobudowę oświetlenia ulicznego na całej długości 
odcinka oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.
Być może wykonawcy uda się oddać remontowany odcinek 

przed terminem. Przy sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych  zakończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia. 
(zgodnie z umową zakończenie ustalono do 30 września). Koszt 
inwestycji to 277.400,90  zł brutto.

Firma BIURO PROJEKTÓW AC DROGA p. Adama 
Chmielewskiego ze Słupcy wykonała opracowanie 
dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy 
Sikorskiego w Słupcy”.

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem między innymi: roz-
biórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojo-
wych wraz z podbudowami, rozbiórkę elementów ulic (krawężni-
ków, oporników i obrzeży), frezowanie istniejącej nawierzchni, wy-
konanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzch-
ni jezdni, zjazdów, chodników miejsc postojowych oraz wysp wraz 
z podbudowami oraz wykonanie elementów ulic.
  Ulica Sikorskiego posiada kategorię drogi powiatowej. Stano-

wi ona połączenie pomiędzy ul. Kopernika a ul. Traugutta. Według 
projektu połączenie ulicy Sikorskiego z ul. Kopernika rozwiązano 
za pomocą mini ronda (podobnie, jak przy ulicy Kilińskiego), a z uli-
cą Traugutta za pomocą skrzyżowania zwykłego. Długość rozbudo-
wywanej drogi powiatowej wynosi około 415 metrów.  Projekt za-
kłada wykonanie: jezdni o szerokości 7,00 metrów oraz chodników 
o szerokości 2,00 metrów i miejsc postojowych.
Wykonanie dokumentacji sfinansował właściciel drogi czyli po-

wiat. - We wrześniu zostanie złożony wniosek do jednego z progra-
mów na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na remont uli-
cy Sikorskiego – poinformował wicestarosta Szymon Grzywiński.

Według projektu ulice Sikorskiego i Kopernika połączone 
zostaną rondem

1 sierpnia w godzinę „W” (godz. 17.00) 
na placu Bohaterów Warszawy odbędzie 
się uroczystość poświęcona Powstań-
com Warszawskim. Zapraszamy miesz-
kańców miasta do udziału.

W godzinę “W”
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11 lipca burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk zapalił znicz pod głazem upamiętniającym ofiary Rzezi Wołyńskiej z 1943 
roku. Z kolei 22 lipca burmistrz Pyrzyk wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Garsztką i delegacją Słupeckiego Towarzystwa 
Społeczno - Kulturalnego złożyli wiązankę kwiatów na grobie Apolinarego Szeluty. 22 VII to dzień urodzin kompozytora.

W ramach zamówienia projektant ma  wykonać  projekt hali sportowej z widownią i za-
pleczem socjalno – technicznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą wyko-
nanie odwodnienia, ciągi piesze i jezdne, miejsca postojowe, energooszczędne oświetle-
nia działki szkolnej oraz urządzenie terenów zieleni w ramach kompleksowego zagospo-
darowania terenu wraz z robotami towarzyszącymi. Według koncepcji hala zostanie do-
budowana do budynku szkoły.
Wymiary projektowanej hali sportowej (powierzchnia płyty) to : 44m x 24m x 8m. Obiekt 

winien być przystosowany dla osób niepełnosprawnych . Termin wykonania zamówie-
nia został ustalony na  30 sierpnia br. Projektant już złożył dokumentację techniczną nie-
zbędną do uzyskania  pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Słupcy. Koszt 
wykonania całej dokumentacji to kwota  brutto 116.850,00 zł.

W hołdzie ofiarom Rzezi Wołyńskiej i w urodziny kompozytora

Będzie projekt hali przy gimnazjum

Nowy chodnik na Dworcowej

Winda przy
Urzędzie Miasta
W 2016 roku w budżecie miejskim 

zaplanowane zostało zadanie 
inwestycyjne pod nazwą „Budowa 
zewnętrznej windy osobowej przy 
budynku Urzędu Miasta w Słupcy”. 
Będzie to rozwiązanie ułatwiające 
obsługę osób niepełnosprawnych.
Przedmiotem  zamówienia  jest budowa 

zewnętrznego szybu windowego wraz z 
dostawą  i montażem windy przy urzędzie. 
Projekt techniczny  tej inwestycji wykonała 
firma architektoniczna ANI Pracownia z Po-
znania pani Anny Smólskiej.
22 lipca odbył się przetarg nieograniczo-

ny na powyższe zadanie. Wpłynęła tylko 
jedna oferta. Podczas sprawdzania oferty 
pod względem formalnym okazało się iż 
wykonawca podlega wykluczeniu z postę-
powania, a jego ofertę uznaje się za odrzu-
coną. W związku z tym  postępowanie zo-
stało unieważnione. W dniu 26 lipca. został 
ogłoszony drugi przetarg na powyższe za-
danie. Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia.

W ramach remontów bie-
żących dróg i chodników 
obecnie modernizowana 
jest część chodnika przy uli-
cy Dworcowej (od skrzy-
żowania z ul. Bielawską do 
skrzyżowania z ulicą Cegla-
ną). Długość remontowane-
go odcinka to 130 metrów.

W kwietniu br  zostało zlecone „Opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej na  „ Budowę Hali Sportowej przy Gimnazjum im. M. Kopernika 
w Słupcy” firmie „Apolinary Fałek KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI 
BUDOWLANYCH „LINAR PROJEKT”.
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miejski dom Kultury w Słupcy, ul. Traugutta 5 62-
400 Słupca tel. 63 277 25 11, e-mail: mdk@slupca.pl, 
www.mdkslupca.pl

oferta: Bilet ulgowy – 12 zł.

muzeum regionalne w Słupcy, ul. Warszawska 53, 
62-400 Słupca, tel. 63 275 26 40, e-mail: muzeumslup-
ca@op.pl, 
www.muzeumslupca.pl
oferta: darmowy wstęp na wystawy i imprezy or-

ganizowane przez muzeum regionalne w Słupcy.

Samodzielny publiczny Zakład opieki Zdrowotnej 
w Słupcy, ul. Traugutta 7 62-400 Słupca, tel. 63 275 23 
00, e-mail: biuro@szpital.slupca.pl, www.szpital.slup-
ca.pl

oferta: 10 % zniżki - podstawowe badania labora-
toryjne wykonywane prywatnie.

mobilny Salon urody „7 niebo” anna lubańska - 
usługi kosmetyczne, ul. Jana III Sobieskiego 12, Słup-
ca tel. 602 854 528, e-mail: kontakt@7niebo-slupca.pl, 
www.7niebo-slupca.pl

oferta: 10 % rabatu na pełen asortyment usług.

nZoZ „top dent” - gabinet stomatologiczny, ul. 
Berlinga 20 A, Słupca,
tel. 603 662 141
oferta: 15 % na usługi stomatologiczne z cennika 

i protetykę. Bezpłatnie badanie jamy ustnej (prze-
gląd).

indywidualna praktyka pielęgniarska mgr anna 
wygocka, Przychodnia przy SPZOZ, u. Sikorskiego 
gab. 134, tel. 691 844 598,
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 12.00 -13.00
oferta: Bezpłatne badania: rr – ciśnienie krwi, 

waga, pomiar cukru (z palca), badanie wzroku.

Gabinet weterynaryjny „Gravet”, ul. Sikorskiego 3 
d, 62-400 Słupca tel. 696 705 180, 666 475 330, e-mail: 
gravet@vp.pl, www.gabinetgravet.pl
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 9:00-19:00, so-

bota 9:00-14:00
oferta: 10% na profilaktykę, szczepienia ochron-

ne i szczepienia p-ko wściekliźnie.

pizzeria cameleon, ul. Kopernika 135 62-400 Słup-
ca, tel. 63 277 18 27, tel. 601 409 511 www.cameleon-
slupca.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota: 11.00-23.00 

niedziela: 13.00-23.00
oferta: 5% zniżki (konsumpcja w lokalu).

 Galeria cafe: Aleja Tysiąclecia 7 62-400 Słupca, tel. 

63 274 33 34, tel. 509 694 510, e-mail: restauracja@ga-
leria-cafe.com, www.galeria-cafe.com

oferta: 5% zniżki (konsumpcja w lokalu).

dworek czardasz Babin 32, 62-420 Strzałkowo, (Pio-
trowice - wyjazd na Giewartów) tel. 516 400  008, e-
mail:rulak@post.pl, www.czardasz.biz

oferta: 15 % rabat do rachunku w restauracji, 10 
% rabat do przyjęć okolicznościowych do 30 gości, 
10 % rabat do noclegu w lokalu.

Księgarnia Szyniszewscy K.K.P. i S. S.C., ul. 11 Listo-
pada 1 62-400 Słupca, tel. 63 274 34 92, e-mail: slupca.
szyniszewscy@polskieksiegarnie.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 – 18.00, 

sobota 9.00 - 14.00
oferta: 10 % zniżki na wszystkie oferowane pro-

dukty. (z wyłączeniem podręczników i produktów 
objętych promocją)

phu „Biskupska”. Barbara Biskupska-Sobolewska, 
ul. Traugutta 7 (kiosk) 62-400 Słupca
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 6.00-17.00, so-

bota 6.00 – 13.00
oferta: 5 – 10 % - rabat na zabawki, gry edukacyj-

ne (planszowe), maskotki, klocki, puzzle; art. szkol-
ne; art. biurowe.rabat dla Seniora nie sumuje się z 
przecenami i wyprzedażami udzielanymi w kiosku.

hermes Sklep chemiczny teresa łodziewska, ul. 
Traugutta 7. Drogerie: Plac Wolności 13, Os. Niepodle-
głości 19, 62-400 Słupca, tel. 63 275 45 24
Godziny otwarcia sklepów: Hermes – Poniedziałek - 

piątek 9.00 – 18.00, Sobota 9.00 – 13.00, Drogerie: po-
niedziałek - piątek 10.00 – 18.00, sobota 9.00 – 13.00

oferta: 3 % zniżki.

Kwiatosfera henryka rajzner-  Plac Szkolny 12 62-
400 Słupca, tel. 63 274 34 89, kom. 511 576 167 rajzner.
henryka@wp.pl CIGGER 
tel.63 2743488, kom. 511576115 rajzner.jozef@wp.pl 

slupca@cigger.pl www.cigger.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-17.00, 

sobota 8.00 – 14.00
oferta: 10 % zniżki na zakup kwiatów ciętych.

Kwiaciarnia Storczyk ul. Traugutta 10c 62-400 Słup-
ca, tel. 63 275 16 75
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00-18.00, 

sobota 9.00-14.00, niedziele i święta 11.00-14.00
oferta: 3 % zniżki.

Kolia. Sklep jubilerski. Król h.w. ul. Ratajczaka 1, 
Słupca, tel. 63 275 44 44
Godziny otwarcia: pon. – pt 9.00-13.00 i 14.00-17.00, 

sobota 9.00-13.00
oferta: 5 % zniżki.

Foto-optyk. Król w. ul. Traugutta 3, Słupca , tel. 63 
277 16 90
Godziny otwarcia: pon. – pt 9.00-17.30, sobota 9.00-

13.00
oferta: 10 % zniżki.

centrum ozonowania, ul. Czereśniowa 23, 62-571 
Stare Miasto, tel. +48 512 505 510, e-mail: biuro@cen-
trumozonowania.pl, www.centrumozonowania.pl

oferta: 20% rabatu na usługi ozonowania (po-
mieszczeń/mieszkań) czyli usuwanie brzydkich za-
pachów, zarodników grzybów, pleśni, bakterii, roz-
toczy i alergenów; 10% rabatu na mobilny prze-
gląd klimatyzacji samochodowej z odgrzybianiem.

Foto-express. Zakład fotograficzny.
wiśniewski jan, ul. Sukiennicza 11, Słupca, tel. 63 275 

45 59, foto-express@o2.pl 

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00-17.00, 
sobota 9.00-13.00

oferta: 10 % zniżki - usługi fotograficzne 
5 % zniżki - artykuły przemysłowe i fotograficzne.

intermarche Supermarket, ul. Berlinga 7
62-400 Słupca, tel. 63 274 15 51
Godziny otwarcia: pon – sob. 7.00-21.00, niedziela 

9.00-18.00
oferta: Każda środa - cała oferta sklepu z wyłącze-

niem papierosów, alkoholi mocnych, wina, likie-
rów, nalewek i gazet – rabat 3%.

Słupecki Klub piłkarski Słupca, ul. Gajowa 4 62-400 
Słupca, tel. 721 775 725, e-mail: skp@slupca.pl, www.
skp.slupca.pl

oferta: rabat 20% na wszystkie mecze rozgrywa-
ne przez SKp Słupca przy ul. Gajowej, przez cały 
rok.

mobilgum Zenon herian - wulkanizacja pojazdów 
z dojazdem do klienta
Os. Niepodległości 10/67 62-400 Słupca tel. 692 221 

289
oferta: 20% rabatu na wymianę opon, naprawę 

oraz wyważanie kół z dojazdem do klienta.

Fhu artur Kinalski
ul. Dworcowa 11 a, 62-400 Słupca
tel. 607 388 434
oferta: 10 % zniżki – wypożyczalnia aut dostaw-

czych, przyczep, wszelkie usługi transportowe, 
przeprowadzki.

Sklep „halina”, Os. Niepoległości 19
62-400 Słupca, tel. 606 460 378
oferta:
5% - rabat na cały asortyment sklepu

Salon „plus”, ul. Berlinga 26 Słupca
tel. 63 277 13 58
Godziny otwarcia:
Pon. – pt 09.00-17.00, sob. -09.00-13.00
oferta:
5% rabatu na zakup akcesoriów telefonicznych

Zakład fryzjerski, ul. 21 stycznia 8 a
Słupca, tel. 63 274 35 48
Studio natura, ul. Berlinga 26, Słupca
tel. 783 203 320
Sklep marysia – obuwie, Plac Wolności 18, Słupca tel. 

63 277 10 53
oferta:
10 % usługi fryzjerskie
5 % na obuwie z wyłączeniem promocji, przecen 

i wyprzedaży

Biuro podróży wYmarZone waKacje ul. Poznań-
ska 10, Słupca
tel. 63 275 30 19, tel. kom. 791 691 291
slupca@wymarzonewakacje.eu
www.wymarzonewakacje.eu
Godziny otwarcia:
Pon-pt od 10.00 do 17.30
Sobota od 10.00 do 14.00
oferta: 2 % rabat – na wycieczki turystyczne i 

wczasy zagraniczne
3 % rabat – na bilety autokarowe.
pawilon handlowy Kama andrzej łodziewski, ul. 

Traugutta 12, Słupca
tel. 63 275 31 03
oferta: 3% - rabat na cały asortyment sklepu

usługi pielęgniarskie jadwiga Smarzyńska, ul. 
Czarnieckiego 62 62-400 Słupca
tel. 721 266 191 (w godzinach 17.00 – 20.00)
oferta: 10 % - rabatu na pielęgniarską opiekę dłu-

Lista firm w projekcie 
“Karta seniora”

Uwaga! Oferta firm wraz z regulaminem znajduje się na stronie www.miasto.slupca.pl w zakładce “Miejska Karta Seniora”.

Informacje: Wydział Promocji i 
Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta w 
Słupcy.
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goterminową i pielęgniarską opiekę paliatywną.

Bezpłatne pomiary: rr – poziom ciśnienia, poziom 
glukozy (z palca), badanie wzroku i słuchu

english2u Maciej Mrugalski ul. Kopernika 131 62-400 
Słupca tel: 667 847 006

oferta: rabat 10 % na grupowe i indywidualne za-
jęcia z języka angielskiego

 Franspol Sp. Z o.o. ul. Traugutta 78 62-400 Słupca tel. 
63 275 12 06

10% zniżki na asortyment ogrodowy, nasiona 
5%-10% zniżki na materiały budowlane i pozosta-
ły asortyment

Fhu „eleKtro – dom” dagmara maćkowiak, 
Os. Niepodległości 8A tel. 63 275 36 63, 693 235 821, 
665 032 579
Godziny otwarcia: Poniedziałek – piątek – 9.00 – 

17.00, Sobota 9.00 – 13.00
oferta: 10 % rabatu na naprawę sprzętu aGd z do-

jazdem do klienta (pralki, zmywarki, kuchnie elek-
tryczne)

3% rabatu na zakupiony sprzęt aGd, w tym mon-
taż i doradztwo (pralki, zmywarki, kuchnie elek-
tryczne)

3% rabatu na zakupione środki czystości aGd

Sanatorium Ustroń Ośrodek MAGNOLIA
ul. Szpitalna 15, 43-450 Ustroń
tel.: 33 4793851, fax.: 33 8543332
e.mail : magnolia@sanatorium-ustron.pl
www.hotel-magnolia.pl

Sanatorium Ustroń Ośrodek TULIPAN
ul. Szpitalna 21 43-450 Ustroń
tel. 33 8543780 fax.: 33 4793858
e.mail: tulipan@sanatorium-ustron.pl
www.hotel-tulipan.pl

oferta: 10 % pobyty sanatoryjne klasyczne i po-
byty sanatoryjne z kuracją ziołami ojca Grzego-
rza Sroki

Ośrodek wczasowy TAURUS 
ul. Środkowa 1
Sianożęty 78-111 Ustronie Morskie
Tel. 094 35 15 647 (czynny maj-wrzesień)
Tel. 504 670 984 (rezerwacja całoroczna)
e-mail: info@taurus-sianozety.pl

oferta: 5% rabatu na pobyt w ośrodku wczaso-
wym.

PRO-OPTY Mariusz Mikołajczewski
ul. Traugutta 12, 62-400 Słupca
tel. 502 686 450
Czynne: Pon. – pt 10.00 – 17.00
Sobota 10.00 – 13.00
oferta: Badanie wzroku w zakresie doboru oku-

larów do dali, do bliży lub progresywnych, dobór 
oprawek, okularów słonecznych - montaż gratis lub 
10 %  rabatu.

Laboratorium Dentystyczne Grzegorz Nowakowski 
u. Czarnieckiego 9, 62-400 Słupca, tel. 512  083  388, 
63 275 13 27
gnowakowski1960@wp.pl
oferta: 20 % rabatu na naprawę protez zębowych

Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. 
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, tel.: +48 12 254 78 13, 
fax: +48 12 650 47 45
e-mail: dwitek@uzdrowisko.krakow.pl
www: http://www.uzdrowisko.krakow.pl

oferta (nie łączy się z innymi rabatami i promocja-
mi, klient wybiera ofertę korzystniejszą dla siebie): 

rabat 10% na pobyty w uzdrowisku Kraków Swo-
szowice Sp. z o.o. 

Primavera Conference & SPA
tel. (58) 774 45 51, ul. Rozewska 40/42, 84-104 Jastrzę-

bia Góra, www.primaveraspa.p
spa@primaveraspa.pl
rezerwacje@primaveraspa.pl
10% zniżki przy rezerwacji pakietu dostępnego 

aktualnie na stronie internatowej: http://www.pri-
maveraspa.pl/cennik-pakiety/wczasy-dla-senio-
ra-nad-morzem/

JAGUAR Tomasz Chwiłowicz
ul. Dworcowa 62, Słupca, tel. 63 274 32 10
fax. 63 274 32 12
www.jaguargift.com.pl
oferta:
- cały asortyment w firmowym sklepie producen-

ta i importera galanterii skórzanej – perSona (ul. 
dworcowa 62, Słupca) - rabat 10 %.

- personalizacja – tłoczenie imienia i nazwiska mo-
siężną czcionką na zakupionych portfelach – gratis.

AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 945, 36-002 Jasionka
tel. 17 785 26 09, fax. 17 785 23 06
e-mail: biuro@availo.pl  www.availo.pl

oferta: - 10 % zniżki na zakup pakietu mecenas 
direct (w ramach którego można uzyskać pomoc 
prawną udzielaną przez adwokatów, radców praw-
nych i doradców podatkowych).

Zakupu pakietu można dokonać dzwoniąc pod nr 
infolinii availo 22 22 80 800.

- 10 % zniżki na zakup pakietu mecenas direct dla 
rodziny (w ramach, którego można uzyskać pomoc 
prawną udzielaną przez adwokatów, radców praw-
nych i doradców podatkowych). Zakupu pakietu 
można dokonać dzwoniąc pod nr infolinii availo 22 
22 80 800.

Fizjomobil mgr Maciej Paterek
Rehabiltacja w domu pacjenta, tel. 512 169 245
 oferta: 10 % upustu na wszystkie zabiegi

Pomoce Dla Seniora” Marta Krzak, ul. Przepiórcza 11 
91-511 Łódź,
tel. +48 531 955 585, 726 682 738
e-mail: sklep@pomocedlaseniora.pl
www.pomocedlaseniora.pl

Firma „Pomoce Dla Seniora” jest dystrybutorem sprzę-
tu medycznego ułatwiającego codzienne życie oso-
bom starszym i niepełnosprawnym.

oferta: 15% rabatu na zakupy w sklepie interneto-
wym www.pomocedlaseniora.pl. Składając zamó-
wienie telefonicznie pod nr 531-955-585 na hasło 
„Karta Seniora”, a także przy składaniu zamówie-
nia przez stronę internetową – żeby otrzymać rabat 
wystarczy w koszyku w polu „uwagi” wpisać „Karta 
Seniora”. rabat obejmuje wszystkie produkty.

 
Sklep motoryzacyjny AUTO-MOTO Danuta Jachnik
 ul. Traugutta 9A Słupca tel. 63 274 37 06
Godziny otwarcia pn-pt. 8:00-18:00, sobota 8:00-14:00
oferta: cały asortyment 5 % upustu.

Oberża Zapiecek
ul. Przemysła II 17 62-400 Słupca tel. kom. 797 348 210 

tel. fax. 063 277 16 25 e-mail: oberza.zapiecek@neo-
strada.pl www.zapiecek.slupca24.pl Godziny otwar-
cia: pon-czw. 11:00-23.00, pt- sob. 11:00-24:00, niedz. 
12:00-23:00

oferta: - konsumpcja w lokalu - 10 % rabatu (wy-
łączając alkohol)

- organizacja przyjęć okolicznościowych do 20 os. 
- 5 % rabatu (wyłączając alkohol)

Ośrodek Rehabilitacyjny „ Leśna Polana”
ul. Wojska Polskiego 28
78-111 Ustronie Morskie Recep-

cja 24h tel. 94 35 15 522 fax 94 35 15 230 
info@lesna-polana.pl

oferta:
a) 10 % zniżki na zabiegi wykupione na miejscu w 

ośrodku.
a) 5 % zniżki na pobyty oferowane na stronie in-

ternetowej www.lesna-polana.pl.

Firma CZERNIAK - okna i drzwi
Biuro Obsługi Klienta
ul. Apolinarego Szeluty 25 (pod lasem)
62 - 400 Słupca
tel/fax (0-63) 274 37 72, (0-63) 274 37 73
e-mail: biuro@oknaczerniak.pl
www.oknaczerniak.pl
Godziny otwarcia: Pn-Pt 7:30 - 16:00

oferta:
a) 5 % zniżki na zakup produktów: okna pcV i alu-

miniowe, drzwi pcv i aluminiowe, drzwi wewnętrz-
ne, rolety, bramy, moskitiery, roletki, żaluzje, para-
pety, drzwi przesuwne, okna dachowe

b) 5 % zniżki na serwis okien i drzwi, montaż 
okien, drzwi, rolet.

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Becelewska, Plac 
Wolności 7, 62-400 Słupca

oferta:
20 % zniżki na doradztwo prawne (pr. cywilne, pr. 

karne) – sporządzanie opinii prawnych oraz wszel-
kiego rodzaju pism i umów, zastępstwo procesowe 
w sprawach cywilnych i karnych oraz prowadzenie 
spraw administracyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Becelewski, Plac 
Wolności 7, 62-400 Słupca

oferta:
20 % zniżki na doradztwo prawne (pr. cywilne, pr. 

karne) – sporządzanie opinii prawnych oraz wszel-
kiego rodzaju pism i umów, zastępstwo procesowe 
w sprawach cywilnych i karnych oraz prowadzenie 
spraw administracyjnych.

Kancelaria Radcy Prawnego - Ewelina Nowicka
ul. Dworcowa 3, 62-400 Słupca, tel. 691 307 312
63 275 17 95

oferta:
20 % zniżki na porady prawne – pomoc w sporzą-

dzaniu pism procesowych, zastępstwo procesowe 
w sprawach cywilnych i karnych i administracyj-
nych.

MBM Business
Magdalena Gajek
ul. Płocka 5
05-800 Pruszków

oferta: działalność turystyczna – ośrodek wcza-
sowy „trzy Korony” jastrzębia Góra

a)10 % zniżki na turnuSY paKiet Senior 
b)10 % zniżki na turnuSY świątecZne 

EDMON Sp. z o.o.
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 6
62-400 Słupca

oferta: 1. produkty:
- wszystkie produkty w sklepie Bricomarché ul. 

Berlinga 6 - 5% w każdy poniedziałek.
2. usługi:
- wszystkie usługi w sklepie Bricomarché ul. Ber-

linga 6 - 5% w każdy poniedziałek.

Miejska Karta Seniora
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dyżury wakacyjne przedszkoli: 
Przedszkole Nr 2  „Miś” 
- 21 lipca - 10 sierpnia
Przedszkole Nr 4  „ Jarzębinka”
 - 11 sierpnia - 31 sierpnia

Ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Do 2 września trwa okres zgłasza-
nia zadań, zgodnych z regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

W I części zgłaszane będą zadania, a następnie po weryfikacji nastąpi ich ogłosze-
nie. W II części konsultacji przeprowadzone zostanie głosowanie nad nimi.  Końco-
wym efektem będzie wpisanie zadania, bądź zadań, do projektu budżetu na 2017 
rok. Kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie miasta to 120.000 złotych.

W trzeciej edycji  Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane tylko zadania 
majątkowe. Szczegóły znajdują się w dokumentach, między innymi w Zarządzeniu 
Nr 49/2016 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Słupcy na rok 2017. (dostępne na stronie www.miasto.slupca.pl w zakładce Bu-
dżet obywatelski). 

27 czerwca - 2 września – zgłaszanie zadań

7 września - 14 września – weryfikacja zadań zgodnie z regulaminem BO 
15 września  – ogłoszenie listy zadań 
16 września - 20 września - działania informacyjne
21 września - 19  października – głosowanie
26 października – ogłoszenie wyników

Budżet Obywatelski - trzecia edycja

Coś dla rzeźbiarzySegregacja popiołu

W związku z tym Właściciel nierucho-
mości, na których wytwarzany jest po-
piół (np. opalanych węglem), który do tej 
pory nie zgłosił nieruchomości w Urzę-
dzie Miasta powinien to zrobić w termi-
nie nieprzekraczalnym do dnia 10 sierp-
nia 2016 roku wypełniając wniosek – do 
pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Miasta od Pon – Pt w godzinach 8:00-
15:00. 

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie 
Miasta Słupcy osobiście, przesłać pocz-
tą lub w formie elektronicznej opatrzo-

Aby poprawić system gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym 
Mieście koniecznym jest selektywne zbieranie popiołu z terenu nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. Zanieczyszczenie odpadów 
komunalnych popiołem, jest najczęstszym problemem, w procesie odzysku 
surowców.

ne bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym.

Druk wniosku wraz z  pozostałymi in-
formacjami dotyczącymi gospodaro-
wania odpadami komunalnymi na te-
renie Miasta znajdą Państwo również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
http://miasto.slupca.pl/blog/category/
dla-mieszkanca/ochrona-srodowiska-i-
gospodarka-odpadami/

Jednocześnie należy pamiętać, że zło-
żona przez właściciela nieruchomości 
deklaracja selektywnego zbierania od-
padów dotyczy również zbierania po-
piołu z terenu nieruchomości wyposa-
żonych w odrębny pojemnik do zbiera-
nia popiołu. Jeżeli popiół będzie zbie-
rany w inny niż opisany wyżej sposób, 
Właściciel zostanie wezwany do złoże-
nia korekty deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi z zastosowaniem stawki dla od-
padów gromadzonych w sposób niese-
lektywny (6,40zł/m³ zużytej wody na te-
renie nieruchomości).

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej ANMAR 
przygotowało niecodzienny konkurs. 
Tym razem jest to gratka dla 
rzeźbiarzy.

Jak poinformował prezes stowarzysze-
nia ANMAR Marcin Pietrzykowski, celem 
konkursu „Sculptura” jest stworzenie dla 
spacerowiczów „parku rzeźby” przy słu-
peckiej ulicy Wojska Polskiego i tym sa-
mym uatrakcyjnienie Słupcy.

W konkursie na najciekawszą rzeźbę 
mogą wziąć udział również rzeźbiarze – 
amatorzy. Na zwycięzców czekają nagro-
dy finansowe. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 31 sierpnia. Rzeźba musi być drewnia-
na o wymiarach nie mniejszych niż 50 cen-
tymetrów. Szczegóły dotyczące konkursu 
znajdują się na stronie internetowej Urzę-
du Miasta www.miasto.slupca.pl.

Jarmark przesunięty!
Informujemy Państwa, że z uwagi na 

wawrzynkowe koncerty odbywające się 
na targowisku

jarmarK ZoStanie prZeSuniĘtY 
NA DZIEŃ 9 Sierpnia 2016 (WTOREK)

Za utrudnienia przepraszamy!
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Święto Policji - 2016
W piątek 22 lipca w Miejskim Domu Kultury miało miejsce spotkanie  z okazji 

Dnia Policji. Resortowe święto to okazja do awansów, nagród i gratulacji. Po 
raz pierwszy gospodarzem imprezy był nowy komendant powiatowy mł. insp. 
Maciej Kusz.

Uczestnicy uroczystości bardzo gorąco 
podziękowali odchodzącemu na emerytu-
rę, ustępującemu komendantowi Zbignie-
wowi Malinie. Zarówno srarosta Mariusz 
Roga, jak i burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk 
w swoich krótkich przemówieniach pod-
kreślili wkład odchodzącego komendan-
ta w poprawę bezpieczeństwa na terenie 
Słupcy i całego powiatu.

Ponadto dwa samorządy: miasta i gmi-
ny wiejskiej Słupca przekazały symbolicz-
nie swój wkład finansowy w zakup dwóch 
rowerów patrolowych dla słupeckiej ko-
mendy. Okolicznościowy dokument z rąk 
wójt Grażyny Kazuś oraz burmistrza Mi-
chał Pyrzyka odebrał nowo powołany ko-
mendant powiatowy mł. insp. Maciej Kusz.

Kilka dni przed słupecką uroczystością, 
16 lipca br. w Warszawie nominację na 
pierwszy stopień oficerski odebrał z rąk 
prezydenta Andrzeja Dudy podkom. Woj-
ciech Kujawa – Naczelnik Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP w Słupcy, który poprowa-
dził słupeckie Święto Policji. Nagrodę Bur-
mistrza Miasta Słupcy otrzymał słupecki 
dzielnicowy st.asp.Marcin Czerniak.

Ponadto komendant Wojewódzki Poli-
cji w Poznaniu mianował 34 policjantów 
Komendy powiatowej Policji w Słupcy na 
stopień:

aspiranta sztabowego policji
st.asp. Krzysztofa Kaczora
st.asp. Marlenę Kukawkę
st.asp. Tomasza Machajewskiego
st.asp. Zbigniewa Marchfanta
st.asp. Mariusza Mistrzaka
st.asp. Andrzeja Rubajczyka

starszego aspiranta policji
asp. Piotra Sagana
asp. Waldemara Zawodnego

aspiranta policji
mł.asp. Jacka Derengowskiego
mł.asp. Iwonę Górną 
mł.asp. Żanetę Jarzyńską – Sobieraj
mł.asp. Pawła Ławniczaka
mł.asp. Przemysława Mistrzaka
mł.asp. Jacka Parusa
mł.asp. Zbigniewa Stańczyka

młodszego aspiranta policji
sierż.szt. Łukasza Jarząbka
sierż.szt. Dorotę Kowalską
sierż.szt. Małgorzatę Król
sierż.szt. Dariusza Ryźlaka
sierż.szt. Marka Sowę
sierż.szt. Adama Szymaszka

sierżanta sztabowego policji
st.sierż. Mateusza Jóźwiaka
st.sierż. Justynę Makowską
st.sierż. Zbigniewa Królasika
st.sierż. Karola Szulca

starszego sierżanta policji
sierż. Marcina Dębowskiego
sierż. Marka Grabowskiego
sierż. Daniela Łagutoczkina
sierż. Krzysztofa Marciniaka
sierż. Daniela Marszałkowskiego
sierż. Arkadiusza Miętkiewicza
sierż. Pawła Nowaka
sierż. Marcina Pietrzykowskiego
sierż. Łukasza Przystańskiego

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji 
w Poznaniu wyróżnił st.asp. Dariusza No-

wickiego mianowaniem przed terminem 
na wyższy stopień policyjny – aspiranta 
sztabowego Policji.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrz-
nych za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej została odznaczona 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
medalem srebrnym za długoletnia służ-
bę st.asp. Marlena Kukawka. Medal został 
wręczony podczas wojewódzkich obcho-
dów Święta Policji w Poznaniu w dniu 20 
lipca.

Komendant Wojewódzki Policji w Po-
znaniu wyróżnił nagrodami pieniężnymi 
następujących policjantów: asp. szt.Ro-
bert Kozłowski, asp.szt. Zbigniew March-
fant, kom.Grzegorz Mazur.

W dniu obchodów powiatowych Świę-
ta Policji zostali nagrodzeni przez Komen-
danta Powiatowego Policji w Słupcy cywil-
ni pracownicy: Beata Walczak, Greta Augu-
styniak, Paulina Krzysztoń i Elżbieta Wło-
darczyk.

Ponadto wyróżniono Brązowym Me-
dalem NSZZ Policjantów województwa 
wielkopolskiego nastepujących członków 
związków zawodowych: Iwona Górna, Ja-
cek Derengowski, Marcin Czerniak, Marek 
Wiśniewski, Emil Wojtczak, oraz Zbigniew 
Janowski. Nagrodę Starosty Powiatu Słu-
peckiego otrzymał policjant Zespołu Pre-
wencji Posterunku Policji w Strzałkowie, 
stermotorzysta łodzi policyjnej  sier.szt. 
Andrzej Szkudlarek.

Miejskie sprawy

Nowy komendant mł. insp. Maciej Kusz odbiera z rąk wójt gminy Słupca 
Grażyny Kazuś oraz burmistrza Michała Pyrzyka symboliczny dokument o 
przekazaniu dwóch rowerów patrolowych
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Tak było rok temu!
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Henryk Czich - UNIVERSE

Koncert zespołu UNIVERSE - 6 sierpnia

9 maja 1982 r. nastąpił w ich życiu arty-
stycznym arcyważny, pierwszy publiczny 
występ przed chorzowskim klubem „Kuź-
nik”. Zafascynowany Beatlesami Mirek, 
mając świadomość, że wiele jego tekstów 
i nastrój ich piosenek kojarzą się z niebem, 
nocą, gwiazdami… zaproponował „Uni-
verse” (od kompozycji Lennona i McCart-
neya „Across the Universe”). Od tej chwili 
do dnia dzisiejszego zespół działa pod na-
zwą - Universe.

Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Przeglądu Piosenki doprowadzi-
ły ich w 1983 r. do Konkursu Promocji na 
Festiwalu Opole’83, a piosenka „Mr Len-
non” – na szczyty radiowych i telewizyj-
nych list przebojów. Olbrzymia popular-
ność i dziesiątki propozycji koncertowa-
nia w kraju i za granicą, zrodziły potrzebę 
stworzenia już nie duetu, ale kompletne-
go zespołu. Dwa pierwsze single zespołu: 
„Blues na wpół do piątej rano”, „Ty masz to, 
czego nie mam ja”, „Każdego wciąga po-
ker” oraz „Ćwiczenia z anatomii” zostały 
wydane nakładem firmy „Tonpres” na czar-
nych krążkach.

Po sukcesach piosenek „Mr Lennon”, 
„Blues na wpół do piątej rano” i „Ty masz 
to czego nie mam ja”, nagrywanych z mu-
zykami sesyjnymi, muzycy Universe na-
grywają kolejno: „Chiny”, „Gwiezdna po-
droż”, „Wołanie przez ciszę”, „Głupia Żaba” 
oraz materiał na autorską płytę kolędową 
i wiele innych utworów, z których więk-

Wawrzynki 2016

13 października 1981 r. w katowickim Studio Piosenki spotkali się po raz pierwszy i postanowili grać ze sobą Mirek 
Breguła i Heniek Czich – założyciele i liderzy zespołu Universe. Po śmierci Mirka Breguły, Czich wraz z pozostałymi 
muzykami z powodzeniem kontynuuje działalność. 6 sierpnia zespół ten wystąpi podczas słupeckich Wawrzynek.

szość bezsprzecznie można dziś nazwać 
przebojami polskiej sceny lat 80-tych. W 
drugiej połowie lat 80-tych kariera zespo-
łu Universe wytraciła tempo, pojawiły się 
bowiem kłopoty ze znalezieniem wydaw-
cy longplaya.

Kiedy nawet sukces komercyjny piosen-
ki „Tacy byliśmy” niczego nie zmienił, mu-
zycy zespołu Universe postanawiają się ro-
zejść. W tej sytuacji w 1988 r. Mirek i He-
niek postanawiają wrócić do formy duetu.
Początek lat 90-tych, dla wielu muzyków 
w Polsce oznacza zupełnie nowe czasy. Jak 
grzyby po deszczu powstają dziesiątki firm 
fonograficznych a jedna z nich - Baron Mu-
sic, proponuje Heńkowi wydanie dwóch 
płyt: składanki największych przebojów 
Universe i nagranie nowego materiału na 

premierowy album - „The Best of Universe”, 
który sprzedaje się znakomicie. Do końca 
lat 90-tych zespół regularnie koncertuje i 
nagrywa kolejne piosenki.

W 2001 r. pojawia się na rynku pierw-
szy solowy album Mirka Breguły pt. „Kto 
Ci jeszcze wierzy?”. Od połowy 2002 r. Uni-
verse wraca do formuły zespołu w pełnym 
składzie. Siedem osób i dziesiątki godzin 
spędzonych na próbach owocują świet-
nym brzmieniem. Ukazuje się płyta „Za-
nim”. Utworem promującym płytę jest 
przebojowy „Ja taki fajny gość”. Zostaje 
do niego nakręcony teledysk, uznany po-
tem za jeden z najlepszych klipów Univer-
se. Utrzymany jest w stylistyce lat 60-tych.

2 listopada 2007 roku zespół Univer-
se dotyka wielka tragedia. Mirek Bregu-
ła zmagający się od lat z nałogiem, popeł-
nia samobójstwo. Zarówno dla muzyków, 
jak i dla fanów był to wielki wstrząs. Szyb-
ko jednak zapada decyzja, by grać dalej. W 
rekordowo krótkim czasie powstaje mate-
riał do płyty „Mijam jak deszcz”, która staje 
się wspaniałym muzycznym hołdem, od-
danym Mirkowi Bregule.

Dzień dzisiejszy – Universe koncertuje 
w całej Polsce i za granicami kraju. Wielkim 
atutem grupy jest świetne brzmienie, wy-
pracowane przez lata wspólnego grania, 
oraz wspaniałe przeboje, skomponowane 
przez Mirka Bregułę i Henryka Czicha. Do-
skonale znane publiczności są okazją do 
wspólnego śpiewania i zabawy.

Koncert zespołu Gumowe Szekle - 6 sierpnia
Grupa została założona wiosną 1988 

roku i w tym samym roku wzięła udział 
w festiwalu szantowym “Złota Szekla” 
w Koninie.

Grupa została założona wiosną 1988 
roku i w tym samym roku wzięła udział w 
festiwalu szantowym „Złota Szekla” w Ko-
ninie. Przy okazji ubiegłorocznego spo-
tkania wodniaków „Bosman razem bracia 
do lin” zespół reaktywował się, przygoto-
wując program koncertowy. W efekcie 15 
kwietnia zespół wywalczył Grand Prix na 
Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Kopyść” w 
Białymstoku. Gumowe Szekle wystąpią w 

piątek, 6 sierpnia na słupeckim placu tar-
gowym, tuż przed zespołem Universe.

W skład zespołu wchodzą: Robert Ba-
torski - wokal, melodyka, akordeon Da-
riusz Dobersztyn - wokal, banjo, Andrzej 

Głogowski - perkusja, Andrzej Pałasz - wo-
kal, gitara, Krzysztof Zajączkowski - gita-
ra basowa, Andrzej Rydzewski - wokal, gi-
tara, flażolet, Agnieszka Rogalska - wokal, 
skrzypce.
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Regulamin Wawrzynkowej Gry Miejskiej - 9 sierpnia
§ 1. organizatorzy
1. Organizatorem Gry jest Re-

ferat Promocji i Rozwoju Lokal-
nego w Urzędzie Miasta w Słupcy 
2. Przez organizację Gry rozumie się zaaran-
żowanie  atrakcji tematycznych na terenie 
miasta Słupcy.

§ 2. warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy grają zespołowo. Warun-

kiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu 
liczącego min.2 - max. 8 osób.  Dzieci do 15 
roku życia biorą udział w Grze wraz z oso-
bą dorosłą. Niepełnoletni Uczestnicy Gry 
powyżej 12 roku życia muszą mieć pisem-
ną  zgodę rodzica i okazać ją Organizatoro-
wi przed rozpoczęciem Gry.  Brak zgody ro-
dzica eliminuje uczestnika z zabawy.

2. Każda z osób uczestnicząca w Grze po-
winna być w dobrym stanie zdrowia, umoż-
liwiającym udział w zabawie.

§ 3. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są  

do 8  sierpnia 2014 r. w godz. od  07:30 do 
15:30 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie 
Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21 lub ma-
ilowo promocja2@miasto.slupca.pl  (zgło-
szenie winno zawierać imię i nazwisko oraz 
telefon kontaktowy do uczestnika Gry)

Dopuszcza się zgłoszenie zespołów w 
dniu 9 sierpnia w godzinach od 10:30 do 

11:00 przy parafii św. Wawrzyńca w Słupcy.
2. Udział w Grze jest bezpłatny.
3. Poprzez zgłoszenie do udziału w 

Grze uczestnik wyraża zgodę na: - wzię-
cie udziału w Grze na warunkach określo-
nych w niniejszym regulaminie; - przetwa-
rzanie przez organizatorów danych oso-
bowych uczestnika w zakresie niezbęd-
nym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29.09.1997 (Dz.U. Nr 133 poz. 883)); 
- publikację przez Organizatora wizerunku 
uczestnika w dokumentacji fotograficznej 
i filmowej Gry; - opublikowanie na łamach 
strony internetowej i w informacjach me-
dialnych przez Organizatorów wizerunku 
uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestni-
ka w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę 
lub wyróżnienie.

§ 4. Zasady Gry
1. Gra odbywa się 9 sierpnia 2016r. od 

godz. 11:00, potrwa do ok. godz. 14:00
2. Miejsce rozpoczęcia gry: kościół  pw. 

św. Wawrzyńca w Słupcy
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie 

zadań Gry, określonych w jej trakcie.
4. Uczestnicy Gry nie mogą się rozdzielać. 
5. Po trasie Gry gracze poruszają się pie-

szo.
6. Gra toczy się w normalnym ruchu miej-

skim.

7. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny 
nakaz przestrzegania przepisów ruchu dro-
gowego i przepisów BHP. 

8. W przypadku naruszenia przez gracza 
lub zespół niniejszego regulaminu, złama-
nia zasad fair play, utrudniania gry innym 
graczom, w dowolnym momencie Gry Or-
ganizatorzy mają prawo odebrania zespoło-
wi karty uczestnika i wykluczenia go z Gry. 
Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest 
ostateczna.

9. Gra kończy się 9 sierpnia 2016r. wręcze-
nie nagród odbędzie się pod kolumną św. 
Wawrzyńca w Słupcy ul. Traugutta ok. godz. 
20:00.

§ 5. nagrody
1. Laureaci Gry zostaną wyłonieni na dro-

dze losowania  spośród zespołów, które 
ukończą Grę realizując wszystkie zadania.

2. Nagrodą w Grze są nagrody rzeczowe.

§ 6. postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na 

stronie internetowej www.miasto.slupca.pl
2. W kwestiach dotyczących przebiegu 

Gry, nieprzewidzianych niniejszym regula-
minem, głos rozstrzygający należy do Orga-
nizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
wprowadzenia zmian z regulaminie z waż-
nych przyczyn.

Koncert zespołu PIĘKNI I MŁODZI - 7 sierpnia

Zespół Piękni i Młodzi został założony 
w Łomży w 2012 roku przez małżeństwo 
Magdalenę i Dawida Narożnych, którzy 
zaprosili do współpracy Daniela Wilczew-
skiego. Przed założeniem własnej grupy, 
wokaliści występowali razem w innych ze-
społach muzycznych. 

W lipcu 2013 roku na kanale zespołu w 
serwisie YouTube premierę miał teledysk 
do ich singla „Niewiara”, który od tamtej 
pory uzyskał ponad 30 milionów wyświe-
tleń. Piosenka uzyskała tytuł „hitu 2013” 
w plebiscycie zorganizowanym przez ra-
dio internetowo Disco Polo Party i stację 
TV.DISCO. Wkrótce zespół opublikował te-
ledysk – „Kocham się w Tobie”, który osią-
gnął wynik ponad 35 milionów wyświe-
tleń na YouTube.  W 2014 roku zespół wziął 
udział w przesłuchaniach do siódmej edy-
cji programu Must Be the Music. Tylko mu-
zyka w telewizji Polsat. Na etapie przesłu-

Piękni i Młodzi jest to polski zespół muzyczny założony w 2012 roku przez Magdę i Dawida Narożnych oraz Daniela 
Wilczewskiego. Grupa określiła swoją twórczość jako disco polo, dance i pop rock i wystąpi w drugiej części słupeckich 
Wawrzynek - w niedzielę 7 sierpnia.

chań grupa zaprezentowała utwór „Ko-
cham się w Tobie” i zakwalifikowała się do 
stawki półfinałowej. Wykonała w nim swój 
przebój „Niewiara” i awansowała do finału 
jako pierwszy zespół disco-polowy w hi-
storii programu. Następnie grupa wyda-
ła swoją debiutancką płytę studyjną zaty-

tułowaną „Niewiara” oraz opublikowała te-
ledysk do swojego nowego utworu „Ona 
jest taka cudowna”, który uzyskał ponad 36 
milionów wyświetleń w serwisie YouTube. 
Pod koniec roku Piękni i Młodzi wystąpili 
na II Łódź Disco Fest. W Słupcy zobaczymy 
ich w niedzielę 7 sierpnia.
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W przededniu imienin  św. Wawrzyńca za-
praszamy na Wigilię tej uroczystości, która  
rozpocznie się o godzinie 19.00 nieszporami 

Wigilia Św. Wawrzyńca - 9 sierpnia

V Festiwal Orkiestr Dętych - 7 sierpnia

Co roku w Wawrzynki, 9 sierpnia odbywa się uroczystość pod nazwą Wigilia Św. 
Wawrzyńca i poświęcona jest konkretnej osobie. Tym razem będzie to Mathias 
Brandtner, budowniczy słupeckich organów, które w tym roku obchodzą 300-lecie 
istnienia.

w kościele św. Wawrzyńca. Po nieszporach  
przejdziemy ulicami: Kościelną, Warszaw-
ską, 11 Listopada, Placem Szkolnym, Traugut-

ta pod kolumnę św. Wawrzyńca. 
Tam wspomniany zostanie czło-
wiek, który w niecodzienny spo-
sób wpisał się w historię naszego 
miasta. Tym człowiekiem jest Ma-
thias Brandtner – twórca naszego 
bezcennego skarbu, który znaj-
duje się w słupeckiej farze, czyli 
organów. Musiał to być prawdzi-
wy mistrz w swoim fachu, bo  in-
strument, który zbudował służy 
nam już 300 lat! 

Po wspomnieniu twórcy słu-
peckich organów zapraszamy do  
kina „Sokolnia” na premierę fil-
mu:  ” Św. Wawrzyniec – męczen-
nik za wiarę”  (scenariusz, reali-
zacja i produkcja: Anna i Tomasz 
Klinger). Pokażemy zwiastun  fil-
mu „Święty z marginesu” o św. 
Alojzym Orione, którego premie-
rę zaplanowano na listopad. Po 
projekcjach filmowych przed ko-
lumną św. Wawrzyńca pokaz Fire-
show. Serdecznie zapraszamy!

wawrzynkowy turnieju tenisa Ziemnego - 31 lipca

Turniej rozpocznie się o godz. 12:00. Po dokonaniu zapisów i rozlosowaniu par, dalsze rozgrywki odbywać sie będa na bazie indy-
widualnych uzgodnień, w tygodniu poprzedzającym wawrzynkowy weekend. Wyłonią one pary finałowe, które zmierza się w nie-
dzielę, 7 sierpnia o godzinie 17.00.

Rozgrywki będą prowadzone w nastepujących kategoriach: *do 20 lat dziewcząt i chłopców, *od 21 – 49 lat /kobiet i mężczyzn/ 
oraz *powyżej 50 lat

ogólnopolskie wawrzynkowe Zawody Strzeleckie - 7 sierpnia

W niedzielę 7 sierpnia na strzelnicy miejskiej przy ulicy Gajowej odbędą się XXXII Ogólnopolskie Wawrzynkowe Zawody Strzelec-
kie z karabinka kbks. Poczatek zawodów przewidziano na godz. 10.00. Zawodnicy będa rywalizować w trzech kategoriach: katego-
ria: młodzież szkolna, kategoria: SENIORKI oraz kategoria: SENIORZY

To będzie już piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Słupcy. Tym razem oprócz naszych 
„:dęciaków” i gości z Rostarzewa, do Słupcy zawitają zespoły z Czech i Litwy.

Festiwal zaplanowano na niedzielę, 7 sierpnia. W godzi-
nach południowych zagraniczni goście dadzą krótkie kon-
certy w plenerze, na terenie miasta, następnie spotkają się 
ana placu Wolności, by tam wykonać wspólnie kilku utwo-
rów.

Następnie zespoły przemaszerują na plac targowy, gdzie 
o godzinie 17.00 nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu. Kon-
certy orkiestr przewidziano do godziny 21.30, a wystąpi po 
nich zespół PIĘKNI i MŁODZI (o zespole piszemy na stro-
nie 11).
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akcja lato z moSir - sierpień
1 sierpnia /poniedziałek/ godz. 10:00 Wyjazd na basen do 

Wrześni - start hala MOSiR
3 sierpnia /środa/ godz. 17:30 Akcja „Aktywna rodzinko rzuć do 

kosza” – boisko Orlik przy ul. Pwstańców Wlkp. – STK Grom Słupca /
MOSiR współpartnerstwo w akcji/ 

6 sierpnia /sobota/ godz. 14:00 XVII Młodzieżowe Biegi Waw-
rzynkowe godz. 15:00 VIII Rodzinny Bieg Wawrzynkowy godz. 17:00 
VIII Bieg o Laur św. Wawrzyńca i Mistrzostwa Polski Małżeństw

7 sierpnia /niedziela/ godz. 10:00  XXXII Ogólnopolskie Zawo-
dy Strzeleckie z KbKs w ramach Wawrzynek Słupeckich  kat. gimna-
zjum Dz i Chł, kat. ponadgimnazjalna Dz i chł, OPEN kobiet i męż-
czyzn

7 sierpnia /niedziela/ godz. 17:00 Finał i wręczenie nagród za 
XXV Wawrzynkowy Turniej Tenisa Ziemnego – korty MOSiR / STT

8 sierpnia /poniedziałek/ godz. 11:00 Rodzinne budowanie 
zamków i puszczanie latawców – plaża przy jeziorze słupeckim

10 sierpnia /środa/ godz. 17:30 Akcja „Aktywna rodzinko rzuć 
do kosza” – boisko Orlik przy ul. Pwstańców Wlkp. – STK Grom Słup-

ca  /MOSiR  współpartnerstwo w akcji/ 
12 sierpnia /piątek/ godz. 11:00 Kryminalne zagadki Słupcy 

- wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy – start hala 
MOSiR 

17 sierpnia /środa/ godz. 17:30 Akcja „Aktywna rodzinko rzuć 
do kosza” – boisko Orlik przy ul. Pwstańców Wlkp. – STK Grom 
Słupca /MOSiR współpartnerstwo w akcji/ 

19 sierpnia /piątek/ godz. 18:00 Nocny Turniej Plażowej Piłki 
Siatkowej /zapisy 17:00/ boisko przy hali MOSiR

22 sierpnia /poniedziałek/ godz. 11:00 „Strażacy – ratowni-
cy i przyjaciele” – wizyta w KP PSP w Słupcy – start hala MOSiR

24 sierpnia /środa/ godz. 17:30 Akcja „Aktywna rodzinko rzuć 
do kosza” – boisko Orlik przy ul. Pwstańców Wlkp. – STK Grom 
Słupca /MOSiR współpartnerstwo w akcji/ 

28 sierpnia /niedziela/ godz. 11:00   Festyn Rekreacyjny „Po-
żegnanie wakacji” – między innymi  turniej Bubble Soccer - bo-
isko za halą MOSiR

29 sierpnia /poniedziałek/ godz. 10:00-11:30 Turniej Piłki 
Siatkowej dziewcząt /MOSiR, SPS/ - hala MOSiR

30 sierpnia /wtorek/ godz. 12:00-13:30 Turniej Piłki Siatkowej 
chłopców /SPS, MOSiR/ - hala MOSiR

aKcja - lato z mdK - sierpień
1 sierpnia – poniedziałek
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm animowany (sala kina SO-

KOLNIA)
2 sierpnia – wtorek
10.00 – 12.00 – Warsztaty wokalne i instrumentalne – instruktor 

Krzysztof Herian
3 sierpnia – środa
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm animowany (sala kina SO-

KOLNIA)
4 sierpnia czwartek
10.00 – 12.00 – Warsztaty wokalne i instrumentalne – instruktor 

Krzysztof Herian
5 sierpnia – piątek
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm anim. (sala kina SOKOLNIA)
16.00 – 17.00 – Zajęcia taneczne dla dziewczynek – instruktor Jo-

anna Zastawa (sala OSP)
8 sierpnia – poniedziałek
11.00 – 13.00 – Zajęcia plastyczne – instruktor Zenobia Strugal-

ska (MDK sala na piętrze)
9 sierpnia – wtorek
11.00 – 13.00 – Zajęcia plastyczne – instruktor Zenobia Strugal-

ska (MDK sala na piętrze)
13.00 – 14.00- Warsztaty fotografi czne dla początkujących – 

wprowadzenie (instruktor Marek Ratajczyk)
16.30 – 18.00 – Zajęcia taneczne ZUMBA – instruktor Paulina Szy-

genda (sala OSP)
10 sierpnia – środa
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm anim. (sala kina SOKOLNIA)
11 sierpnia – czwartek
10.00 – 12.00 – Warsztaty wokalne i instrumentalne – instruktor 

Krzysztof Herian
13.00 – 14.00- Warsztaty fotografi czne dla początkujących – foto-

grafowanie w terenie (instruktor Marek Ratajczyk)
12 sierpnia – piątek
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm anim. (sala kina SOKOLNIA)
16 sierpnia – wtorek
11.00 – 13.00 – Zajęcia plastyczne – instruktor Zenobia Strugal-

ska (MDK sala na piętrze)
17 sierpnia – środa
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm animowany (sala kina SO-

KOLNIA)
12.00 – 14.00 Zabawy z muzyką – poznaj instrumenty (Szkoła 

Muzyczna YAMAHA)
18 sierpnia – czwartek
12.00 – 14.00 Zabawy z muzyką – poznaj instrumenty (Szkoła 

Muzyczna YAMAHA)
19 sierpnia – piątek
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm animowany (sala kina SO-

KOLNIA)
12.00 – 14.00 Zabawy z muzyką – poznaj instrumenty (Szkoła 

Muzyczna YAMAHA)
22 sierpnia – poniedziałek
11.00 – 13.00 – Zajęcia plastyczne – instruktor Zenobia Stru-

galska (MDK sala na piętrze)
23 sierpnia – wtorek
11.00 – 13.00 – Zajęcia plastyczne – instruktor Zenobia Stru-

galska (MDK sala na piętrze)
16.30 – 18.00 – Zajęcia taneczne ZUMBA – instruktor Paulina 

Szygenda (sala OSP)
24 sierpnia – środa
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm animowany (sala kina SO-

KOLNIA)
25 sierpnia – czwartek
12.00 – 14.00 – Warsztaty wokalne i instrumentalne – instruk-

tor Krzysztof Herian
26 sierpnia – piątek
10.00 – 11.30 Bajka dla dzieci – fi lm anim. (sala kina SOKOLNIA)
29 sierpnia – poniedziałek
12.00 – 14.00 – Warsztaty wokalne i instrumentalne – instruk-

tor Krzysztof Herian
30 sierpnia – wtorek
16.00 – 17.00 – Zajęcia taneczne dla dziewczynek – instruktor 

Joanna Zastawa (sala OSP)
31 sierpnia – środa
12.00 – 14.00 – Warsztaty wokalne i instrumentalne – instruk-

tor Krzysztof Herian (podsumowanie)
wStĘp wolnY!



urząd miasta w Słupcy
tel. 63  277 27 27

wewn. 226 - referat dobrego porządku
i ochrony środowiska (zieleń miejska)

wewn. 116 - referat infrastruktury 
miejskiej (utrzymanie dróg i chodników)

miejski dom Kultury, Kino „Sokolnia” 
tel. 63 277 25 11

miejska i powiatowa Biblioteka 
publiczna
tel. 63 275 15 77

publiczna Biblioteka pedagogiczna w 
Koninie Filia w Słupcy
tel. 63 275 15 43

muzeum regionalne
tel. 63 275 26 40

miejski ośrodek Sportu i rekreacji
tel. 63 277 26 14,  63 277 26 15

postój taXi tel. 63 275 22 22

Komenda powiatowa policji
tel. 997 (alarmowy - bezpłatny),
63 274 12 11 (dyżurny, całodobowo)
63 274 12 00 (centrala 7.30 - 15.00)

Straż pożarna
tel. 998, 112, 63 274 15 80 - sekretariat
63 274 15 98 - stanowisko kierowania

pogotowie energetyczne
tel. 991, 274 78 00

pogotowie Gazowe  tel. 992

pogotowie ratunkowe
tel. 999, 63 275 29 99

pogotowie wodno-Kanalizacyjne 
tel. 994, 63 275 17 60

Szpital Sp ZoZ
tel. 63 275 23 00

miejski Zakład Gospodarki 
mieszkaniowej      tel. 63 275 54 13

miejski Zakład wodociągów i 
Kanalizacji         tel. 63 275 17 60

miejski Zakład energetyki cieplnej         
tel. 63 274 32 36

Schronisko dla zwierząt
tel. 609 207 363

Ważne telefony
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informator Słupecki - bezpłatny biuletyn miejski
wydawca biuletynu - Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21
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Szanowni Biegacze z przyjemnością informujemy że od 21 lipca do 31 lipca opłata za 
udział w VIII Biegu o Laur św Wawrzyńca wynosi 40 zł.

Ponadto organizatorzy nagradzać będą nie jedną a trzy osoby najlepsze w katego-
riach wiekowych.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Jak co roku Słupca przygotowuje się do uroczystych obchodów Wawrzynek Słupec-
kich. Podobnie jak w latach ubiegłych każdy znajdzie coś dla siebie. Sportowe obchody 
dni miasta rozpoczną się już 6 sierpnia na Stadionie Leśnym. Każdy kto chciałby spędzić 
sobotni dzień na sportowo - serdecznie zapraszamy!

Oto program imprezy:
13.00 – Początek zapisów, odbiór numerów startowych,
14.00 – Biegi dziecięce i młodzieżowe
15.00 – Start do Biegu Rodzinnego
15.45 – Wręczenie nagród XVII Młodzieżowego Biegu Wawrzynkowego i losowanie na-

gród wśród uczestników VIII Biegu Rodzinnego
16.15 – Koniec zapisów do VIII Biegu o Laur Św. Wawrzyńca (10km) i Mistrzostw Polski 

Małżeństw (10 km),
16:20 – Przemarsz ze stadionu miejskiego na linię startu 
17.15 – Start do VIII Biegu o Laur Św. Wawrzyńca (10 km) i Mistrzostw Polski Małżeństw  

18.45 – Zakończenie, wręczenie nagród zwycięzcom i losowanie nagród  wśród wszyst-
kich zawodników, którzy ukończyli Bieg o Laur Św. Wawrzyńca (10 km) i Mistrzostw Pol-
ski Małżeństw

XVII Młodzieżowe Biegi Wawrzynkowe – dystans : Przedszkolaki – 50m, klasy I SP - 100m, II 
SP - 200m, III SP – 300m, IV SP – 400m, V SP – 500m, VI SP – 600m, bieżnia żużlowa na stadionie. 
VIII Bieg Rodzinny – dystans 1,5 km, bieżnia stadionu, asfalt, dukty leśne, 
VIII Bieg Św. Wawrzyńca oraz Mistrzostwa Polski Małżeństw - dystans 10 km trasa wokół 
Jeziora Słupeckiego, asfalt, drogi polne.

Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkań-
ców Słupcy. W tym roku zapisy do wszystkich biegów z wyjątkiem biegu głównego od-
bywać się będą na stadionie Leśnym w dniu imprezy.

Wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich możliwości na trasie 10 kilometrów, 
mogą tylko do 31 lipca skorzystać z możliwości zapisów internetowych. Poniżej prezen-
tujemy link do zapisów: www.biegiwawrzynkowe.slupca.pl

lub https://plus-timing.pl/zgloszenia/bieg_sw_wawrzynca-2016/

Biegi Wawrzynkowe - 6 sierpnia
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Rafał Gumiela - organy

XVIII ODPUSTOWE SPOTKANIE w muzeum - 10 sierpnia
Wawrzynki 2016

- Tradycyjnie spotykamy się w tym dniu 
o godz. 16.00 n placu przed muzeum , na 
którym rozłożą swoje stragany artyści i rę-
kodzielnicy, będą pokazy ginących zawo-
dów, bicie monety odpustowej, raz do roku 
wypiekane ciastka wawrzynkowe - infor-
muje Beata Czerniak, dyrektor muzeum.  
Będzie można zobaczyć wystawę fotogra-
fii ”Słupca. Podróż w czasie” Ryszarda Fór-
manka - znakomitego fotoreportera i fo-
tografika związanego z Koninem, zapra-
szającą do spojrzenia na dawną Słupcę 
w czarno-białej odsłonie. Ponadto zapre-
zentowana zostanie okolicznościowa wy-
stawa z okazji jubileuszu 90.lecia Liceum 
Ogólnokształcącego w Słupcy..

Gwiazdą na muzealnej scenie będzie ze-
spół folkowy „Tryptyk” z Tylmanowej. Ze-

W wigilię św. Wawrzyńca, w dniu 9 sierpnia przy kolumnie patrona naszego miasta wspomnimy budowniczego organów 
piszczałkowych - Mathiasa Brandtnera, który poprzez swoje dzieło wpisany został w  historię naszego miasta. W dniu 10 
sierpnia  natomiast podczas XVIII Odpustowego Spotkania przy muzeum zasadzony zostanie (tak jak to czynimy od 6 lat) 
wawrzyn dedykowany twórcy tego instrumentu.

spół wykonuje muzykę etno-folkową, a in-
spiracje czerpie z melodii łuku karpackie-
go oraz tworzy własne kompozycje. Ze-
spół tworzą: Mirosława Zaziąbło-Hubiak 
(wokal) z Tylmanowej, Wojtek Golec (akor-

deon) z Beskidu Żywieckiego, Wojciech 
Zaziąbło (skrzypce) z Tylmanowej oraz 
Marcin Żupański (klarnet basowy) Bielsko. 
Koncert rozpocznie się około 17.30.

WSTĘP WOLNY!

XIII KONCERT ORGANOWY  w słupeckiej farze - 10 sierpnia
W tym roku obchodzimy 300. rocznicę powstania słupeckich organów. Aktualnie poddawane są gruntownej renowacji 

przez firmę Nawrot i synowie z Wronek, aby zabrzmieć podczas  uroczystości ku czci patrona miasta - Św. Wawrzyńca.
Zapraszamy wszystkich bardzo serdecz-

nie na wyjątkowy, XIII koncert organowy  
na zakończenie  tegorocznych uroczvsto-
ści wawrzynkowo-odpustowych. Gościć 
będziemy znakomitego organistę: Kami-
la Gumielę z Bydgoszczy, który  wraz ze 
skrzypkiem Michałem Marcinkowskim i 

grającą na gitarze  barokowej i teorbie Ma-
rią Wilgos przeniesie nas do epoki baroku, 
czasu w którym działał budowniczy słu-
peckich organów Mateusz Brandtner. 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wysta-
wa oraz wydany z tej okazji folder  dedy-
kowany naszemu jubilatowi – organom 

piszczałkowym. XIII KONCERT ORGANO-
WY w słupeckiej farze - środa 10 sierpnia, 
godz.20.00. Wstęp wolny.

Beata Czerniak
Muzeum Regionalne w Słupcy
muzeumslupca@op.pl
www.muzeumslupca.pl
facebook muzeumslupca.comMichał Marcinkowski - skrzypce

Maria Wilgos - instrumenty strunowe


