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muzeum regionalne w Słupcy 
i Ogólnopolski Projekt „Regał 
– spotkanie z książką autorską” 
zapraszają, po dwóch latach przerwy, 
na piątą, jubileuszową edycję w dniu 
23 września.

Powstanie strzelnica 
pneumatyczna

W NUMERZE:

3  w r z e ś n i a  M i e j s k a
i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
zorganizowała Narodowe Czytanie. 
Tym razem zaproszeni goście 
czytali “Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. Gościem specjalnym 
spotkania była aktorka i piosenkarka 
- Anna Dereszowska.

Narodowe czytanie
z gwiazdą filmową

w  n o w o w y r e m o n t o wa n y m 
budynku otwartej strzelnicy przy 
ulicy Gajowej powstanie dodatkowa 
zamknięta strzelnica pneumatyczna. 
Miasto pozyskało na ten cel niemal 
180 tysięcy złotych. W ramach 
tej inwestycji najważniejsze jest 
to, że będzie zakupiony system 
elektroniczny pomiaru wyników wraz 
ze stanowiskami.
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7 projektów zgłoszono do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Kwota budżetu zakłada wydatek w wysokości 150.000 złotych. Do 8 sierpnia 
trwała weryfikacja zgodności zgłoszonych zadań z regulaminem BO. Następnie 
po ogłoszeniu listy zadań przyszła pora na głosowanie, które potrwa do 23 
września. Ogłoszenie wyników nastąpi do 7 października, po przeliczeniu 
głosów. Wszystkie zadania prezentujemy wewnątrz numeru. Tam znajdą 
Państwo również wskazówki, w jaki sposób można głosować. strony 4 -5 “Regał” w muzeum

strona 2

Kolejne środki dla biblioteki

Do 23 września głosujemy na wybrane zadanie w Budżecie Obywatelskim

Kolejne dofinansowanie pozyskała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Słupcy. Do placówki trafi 152.700 zł na przedsięwzięcie „KULTURAlna 
Biblioteka” w ramach programu „Kultura bez barier”. Kwota dofinansowania 
nie wymaga wkładu własnego i wynosi 100%.

Budżet Obywatelski `2023 - 7 zadań

Zachęcam do głosowania
   Burmistrz michał Pyrzyk
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Kolejne środki dla biblioteki
Kolejne dofinansowanie pozyskała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

w Słupcy. Do placówki trafi 152.700 zł na przedsięwzięcie „KULTURAlna 
Biblioteka” w ramach programu „Kultura bez barier”. Kwota dofinansowania 
nie wymaga wkładu własnego i wynosi 100%.

Program „Kultura bez barier” 
organizowany jest przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w partnerstwie 
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Institut für Bildung und 

Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez 
Barier. Do placówki trafi 152.700 zł na 
przedsięwzięcie „KULTURAlna Biblioteka”.

Kwota dofinansowania nie wymaga 
wkładu własnego i wynosi 100%.W ramach 
projektu zostanie zakupiona m.in. pętla 
indukcyjna (urządzenie wspomagające 
słuch), stworzona zostanie także strefa 
ciszy, dzięki zamontowaniu przeszklonej 
ścianki odgradzającej pomieszczenia 
biblioteki.

Zamontowany zostanie także system 
nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT, 
dzięki któremu osoby niewidome 
i niedowidzące nie będą miały problemu 
z poruszaniem się po placówce. Powstaną 
m.in. nowe wydarzenia kulturalne, 
a pracownicy zwiększą kompetencje 
w obszarze dostępności i współpracy 
z osobami z niepełnosprawnościami.

Odbędą się także m.in. spotkania 
literackie, warsztaty kulinarne, o kulturze 
gotowania, spotkania z dietetykiem, 
specjalistą żywienia, medycyny 
funkcjonalnej, zielarzem, psychologiem, 
koncert, warsztaty plastyczne, literackie, 
rękodzielnicze. Działania realizowane 
będą w latach 2022 - 2023.

Tężnia solankowa na promenadzie
Na Promenadzie Niepodległości została postawiona tężnia solankowa. 

Koszt budowy tężni wyniósł 150.000 zł. Środki pochodziły z tak zwanego 
“covidowego” czyli dotacji rządowej, jaką Słupca otrzymała za największy 
odsetek zaszczepionych mieszkańców w byłym województwie konińskim. 
Tężnia solankowa była jednym z projektów zgłoszonych wcześniej do Budżetu 
Obywatelskiego przez radnego Marcina Pietrzykowskiego.

- Staramy się realizować w miarę 
posiadanych środków te projekty 
z Budżetu Obywatelskiego, które mówiąc 
kolokwialnie „przegrały” w danym roku w 
głosowaniu mieszkańców. Wygrać może 
tylko jeden projekt, ale inne pomysły mają 
dużą akceptację słupczan - jak na przykład 
już zrealizowana tężnia solankowa, czy 
ścianka wspinaczkowa, którą mamy 
w planach - informuje burmistrz Michał 
Pyrzyk.

Działanie tężni solankowej, nazywanej 
też inhalatornią solankową, polega na 
rozpylaniu solanki. Ta drewniana budowla 
służy do zwiększania stężenia soli 
w solance.  W XIX wieku na nowo odrodziła 
się moda na korzystanie z sanatoriów 
i uzdrowisk, w których jedną z metod 
wspomagania naszego organizmu była 
właśnie tężnia solankowa. Właściwości 
tej metody inhalacji stosowano w wielu 

uzdrowiskach, a kilka lat temu, ze względu 
na bezpośrednie sąsiedztwo z naturalnymi 
złożami soli pod powierzchnią ziemi, 
powstała także słynna tężnia Wieliczka,

Oprócz walorów zdrowotnych, 
nowa tężnia idealnie komponuje się 
ze spacerowo - wypoczynkowym 
charakterem słupeckiej Promenady 
Niepodległości.
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“Ballady i romanse” z A. Dereszowską
3 września Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała Narodowe Czytanie. Tym razem zaproszeni goście 

czytali “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Gościem specjalnym spotkania była niezwykle popularna aktorka, 
piosenkarka, lektorka książek mówionych Anna Dereszowska.

Na miejsce spotkania wyznaczono plac 
przed Muzeum Regionalnym. Schody 
przed frontem muzeum i całę otoczenie 
udekorowane zostało w stylu staropolskim: 
meblami, sprzętami i owocami. Spotkanie 
otworzyła i gości powitała Anna Karpińska, 
dyrektor organizatora imprezy - Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Lekturą tegorocznego Narodowego 
Czytania były „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza, które po raz pierwszy zostały 
opublikowane w czerwcu 1822 roku 
w Wilnie jako główna część pierwszego 
tomu „Poezyj”. Pisany w latach 1819–1821 
cykl wierszy wyznaczył początek dziejów 
poezji romantycznej w Polsce, stając się 
dla nowej epoki jednym z najważniejszych 
punktów odniesienia. 

Scenariusz imprezy przygotowały dwie 
polonistki: Joanna Fałdzińska (Zespół 
Szkół Ekonomicznych) oraz Izabela 
Michalak (Zespół Szkół Zawodowych), 
a poprowadziła ją dwójka uczniów: Aniela 
Sokołowska i Antek Kalisty.

Na ozdobnej sofie i krzesłach zasiadali - 
zmieniający się co utwór - lektorzy. Osobą 
zaproszoną jako gość specjalny była 
popularna aktorka Anna Dereszowska. 
Brała ona udział we wszystkich utworach, 
a towarzyszące jej w czytaniu osoby 
wymieniały się.

Wśród czytających byli przedstawiciele 
samorządu Miasta Słupcy - między innymi 

burmistrz Michał Pyrzyk, jego zastępca 
Jacek Szczap i przewodniczący Rady 
Miasta Andrzej Szymkowiak.

Pogoda dopisała fantastycznie, więc 
spotkanie plenerowe przy świecącym 
słońcu dodatkowo uatrakcyjniło słupeckie 
Narodowe Czytanie.

Zadanie w ramach projektu Bliżej 
Biblioteki dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025.

Stronę techniczną przedsięwzięcia 
zapewnił Miejski Dom Kultury.

Powstanie strzelnica pneumatyczna
W nowowyremontowanym budynku otwartej strzelnicy przy ulicy Gajowej 

powstanie dodatkowa zamknięta strzelnica pneumatyczna. Miasto pozyskało 
na ten cel niemal 180 tysięcy złotych.

- Dotację otrzymaliśmy od 
Centralnego Wojskowego Centrum 
Rekrutacji w Warszawie. Celem jest 
utworzenie strzelnicy pneumatycznej 
typu zamkniętego w ramach 
Konkursu Ministra Obrony Narodowej  
,,Strzelnica w powiecie 2022’’. 
Lokalizacja inwestycji przewidziana 
jest na terenie obecnej strzelnicy na ul. 
Gajowej - informuje wiceburmistrz 
Jacek Szczap.

Suma wszystkich kosztów tego 
zadania wynosi 223.050 zł. Miasto 
pozyskało dotację na poziomie 80 
% czyli 178.440 zł. Wkład własny 
samorządu Miasta Słupcy to 
kwota 44.610 zł. Inwestycja będzie 
obejmowała: zakup elektronicznych 
tarcz strzeleckich, zabudowę 
zabezpieczeń bocznych i przesłon, 
zakup i montaż wyposażenia 
strzelnicy pneumatycznej, 

zakup pistoletów i karabinków 
pneumatycznych oraz zakup 
amunicji.

W ramach tej inwestycji 
najważniejsze jest to że będzie 
zakupiony system elektroniczny wraz 
ze stanowiskami. 

System będzie umożliwiał 
elektroniczny odczyt wyników co 
usprawni przeprowadzenie zawodów 
strzeleckich czy ćwiczeń. Zwiększy 
się także poziom bezpieczeństwa. 
Już w niedługo rozpocznie się 
proces realizacji inwestycji poprzez 
wyłonienie wykonawcy, a potem 
przebudowę istniejącej strzelnicy.
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1. zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego SloP typu bus dla oSP Słupca

ul. Franciszka Ratajczaka  1, 62-400 Słupca
Zgłaszający: Szymon Romański (grupa 25 

osób )
Koszt zadania: 150.000 zł
opis zadania wraz z uzasadnieniem:
W celu zwiększenia ochrony 

przeciwpożarowej w naszym mieście, 
chciałbym zakupić fabrycznie nowy pojazd 
ratowniczo-gaśniczy typu bus dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Słupcy. Obecny pojazd będący na 
wyposażeniu  służy ponad 20 lat. Auto zastąpi 
wyeksploatowany i awaryjny SLOP Mitsubishi 
L400,  który OSP zakupiła i przystosowała do 
użytku 

z własnych środków finansowych. 
Niestety pojazd nie posiada napędu 4x4 i 
nie ma właściwości terenowych. Sprawny 
i niezawodny pojazd o uniwersalnym 
charakterze oraz możliwości przewozu 
osób jak i sprzętu pozwoli na efektywne 
prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych 
poprzez umożliwienie przewozu sprzętu 
lub zmian ratowników oraz ich zaopatrzenia 
w niezbędne materiały lub produkty jak 
np. wyżywienie w czasie długotrwałych 
działań. Pojazd służyć będzie również 
w czasie akcji wymagających użycia 
znacznych sił i środków jak np. w czasie 
działań poszukiwawczo-ratowniczych lub 
ewakuacji ludności z terenów zagrożonych 
w bezpieczne miejsca oraz wyjazdów na 
szkolenia specjalistyczne ratowników, 
organizowane w różnych ośrodkach na 
terenie polski. Pojazd zostanie doposażony 
w niezbędny sprzęt, który potrzebny jest do 
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. 
Standard zakupionego pojazdu wpłynie 
również w znaczący sposób na zwiększenie 
bezpieczeństwa i jakości podróży oraz 
zwiększy komfort pracy ratowników.  

2. motoambulans
Zgłaszający: Lucyna Gawrych (grupa 25 

osób)
Koszt zadania: 150.000 zł
opis zadania wraz z uzasadnieniem:
Kiedy dochodzi do wypadku, okolice 

zdarzenia od razu się korkują, a służby 
ratunkowe mają problem z dotarciem na 
miejsce. Najczęściej dlatego, że kierowcy 
jeszcze nie mają wprawy w tworzeniu 
korytarza życia, czasem na taki korytarz po 
prostu nie ma miejsca. Tymczasem ranni 
pilnie potrzebują karetki. W takich sytuacjach 
idealnym rozwiązaniem jest specjalnie 
do tego celu przystosowany motocykl z 
najpotrzebniejszym sprzętem medycznym, 
którym ratownik medyczny dotrze na miejsce 

i będzie mógł wdrożyć medyczne czynności 
ratunkowe, zanim dotrze tam karetka. Karetka 
klasyczna nie jest często w stanie dojechać 
w miejsce docelowe ze względu na warunki 
drogowe czy też trudny teren. Motocykl na 
pewno zmniejszy czas dojazdu do osoby 
poszkodowanej. Posiada defibrylator i 
respirator. W naszym mieście często zdarza się 
tak, że nie ma w danej chwili wolnej karetki i 
do osób poszkodowanych lub źle się czujących 
wysyła się straż pożarną.

3. zagospodarowanie parku 
„Jordanowskiego” wokół historycznego 
grzybka (kółka) apolinarego Szeluty, Słupca

Zgłaszający: Zbigniew Biadasz (grupa 26 
osób)

Koszt zadania: 150.000 zł

opis zadania wraz z uzasadnieniem:
Reaktywacja starego betonowego, 

historycznego grzybka (kółka) polegająca na 
pokryciu w/w okręgu z popękanego betonu 
kostką brukową oraz ustawienie przy nim słupa 
z tablicą i koszem do rzutów i gry w koszykówkę.

W sąsiedztwie przedmiotowego grzybka 
można zainstalować stół do gry w tenisa 
stołowego (betonowy) oraz stolik do gry w 
szachy i warcaby z szachownicą. Cała inwestycja 
pozwoliła by bardzo poprawić i rozszerzyć, 
uatrakcyjnić sąsiedztwo siłowni zewnętrznej 
i placu zabaw dla dzieci co umożliwiło 
by rodzinne spędzanie wolnego czasu 
mieszkańcom Słupcy.

- wysypanie piasku i położenie kostki 
brukowej ok 100 m2

- zainstalowanie słupa i tablicy do gry w 
koszykówkę 

- zainstalowanie betonowego stołu do gry w 
tenisa stołowego

- zainstalowanie stolika z ławeczkami do gry 
w szachy

- oświetlenie terenu i urządzeń
- monitoring terenu z urządzeniami. 

4. Fiszer ze Słupcy:
4 a) mural – ściana boczna budynku przy ul. 

Elektrownianej 2 – ściana na wprost Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej lub jedna ze ścian 
szczytowych Szkoły Podstawowej Nr 3 

4 b) „zaczytane ławki” rozmieszczone w 
przestrzeni miasta, np. Plac Wolności lub plac 
przy  Miejskim Domu Kultury w Słupcy  

Zgłaszający: Katarzyna Rybicka  ( grupa 25 
osób ),  

Koszt zadania:
4a)  80.000 zł
4b) 70.000 zł
opis zadania wraz z uzasadnieniem:
Miejski Dom Kultury w Słupcy chciałby 

zainicjować miejskie obchody związane 

z postacią Edwarda Fiszera. Na dzień 
obchodów wskazywana jest data urodzin 
poety – 10 października. Ostateczną decyzję 
w tym temacie podejmie Rada Miasta w 
Słupcy. Impreza planowana jest do realizacji 
cyklicznej. Środki z Budżetu Obywatelskiego 
pomogą nam rozpocząć działania. 

Licząc na przychylność radnych i głosy 
mieszkańców planowane jest:  

- Wykonanie muralu z wierszem Edwarda 
Fiszera na jednym z słupeckich bloków. 
Promocja poezji poprzez jej eksponowanie 
w przestrzeni publicznej jest już znana i 
praktykowana od lat. Jest to zupełnie inna 
forma zachęcenia mieszkańców do sięgnięcia 
po wiersze, książki etc. konkretnego autora, 
a w tym konkretnym przypadku także 
zachęcająca do słuchania piosenek, których 
autorem tekstów jest właśnie Edward Fiszer 
– uznany i ceniony poeta, autor tekstów 
piosenek i librecista; współtworzył powstanie 
Programu III Polskiego Radia, był jego 
pierwszym redaktorem naczelnym. 

- „Zaczytane ławki” to miejskie meble 
w kształcie otwartych książek zdobiących 
przestrzeń publiczną, dostarczając 
mieszkańcom inspirujących dzieł sztuki oraz 
bezpłatny dostęp audiobooków. Planowane 
jest zakupienie dwóch takich „zaczytanych 
ławek” właśnie z poezją i piosenkami Edwarda 
Fiszera. Ma to być bardziej współczesna forma 
promocji twórczości tego wyjątkowego 
autora.    

W ramach zadania zaplanowana jest 
promocja postaci Edwarda Fiszera – 
autora wierszy, librett, tekstów piosenek, 
współtwórcy Programu III Polskiego Radia 
- poprzez sztukę uliczną, jaką jest mural; 
poprzez postawienia ławek z audiobookami.

5.
5 a) rewitalizacja parku - Przy dawnym 

ogródku jordanowskim przy ul. a. Szeluty,
5 b) ekokosze do segregacji odpadów - 

.lokalizacja zostanie ustalona wspólnie z 
przedsiębiorstwem usług komunalnych i 
urzędem miasta Słupca

5 c) wyposażenie nowo postałej ścianki 
wspinaczkowej - Sala gimnastyczna po 
gimnazjum

Zgłaszający: Damian Kubicki   (grupa 25 
osób )

Koszt zadania:
5 a) 80.000 zł,
5 b) 60.000 zł,
5 c) 10.000 zł

opis zadania wraz z uzasadnieniem:
Zadanie nr 5 a: – rewitalizacja przy dawnym 

„ogródku jordanowskim” przy ul. a. Szeluty: 
celem projektu jest rewitalizacja parku, zakup 

Lista pozytywnie zweryfikowanych projektów
do Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy na 2023 rok 
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elementów małej architektury jak ławki, 
drewniane podesty do uprawiania ćwiczeń, 
stałe szachownice, wraz z alejami wykonanymi 
z naturalnych materiałów drewnianych typu 
kładka przystosowanych do poruszanie się 
osób na wózkach inwalidzkich. zadanie zakłada 
brak ingerencji lub minimalną w aktualne 
nasadzenie i roślinność, dostosowanie zadania 
pod teren a nie na odwrót.

W założeniu jest stworzenie miejsca do 
spotkań, wspólnych ćwiczeń (rozciągania, 
jogi, spotkań i mini koncertów) wspólnego 
spędzania czasu na terenach zielonych. w 
sąsiedztwie znajduje się już plac zabaw i 
siłownia miejska co dodatkowo uatrakcyjnia 
teren.

Zadanie nr 5 b – Eko kosze na śmieci do 
segregacji odpadów: celem zadania jest 
wymiana betonowych koszy na śmieci 
na terenie miasta na kosze z możliwościa 
segregacji odpadów. sumienna segregacja 
to mniej śmieci w naszym naturalnym 
środowisku, mniej śmieci pozostawionych 
naszym potomkom, dzięki segregacji 
śmieci ograniczamy emisję trujących 
gazów, oszczędzamy energię. chyba nikogo 
przekonywać nie trzeba, że wymiana 
okropnych, szpecącyh betonowych kolosów 
będzie miała efekt zarówno praktyczny 
jak wyżej opisane jak również edukacyjny. 
lokalizacja zostanie ustalona wspólnie z 
um i zakładem usług komunalncyh w celu 
wytypowania „najlepszy” miejsc gdzie ze 
śmieciami jest problem.

Zadanie nr 5 c: – wyposażenie nowo 
powstającego obiektu „Słupecki rejon 
wspinaczkowy” w dawnej hali gimnastycznej 
po gimnazjum: celem zadania jest wyposażenie 
powstającej ściany wspinaczkowej. 

więcej informacji o słupeckim 
rejonie wspinaczkowym znajdą 
państwo na stronie: www.facebook.pl/
slupeckirejonwspinaczkowy

6. miejsca parkingowe przy obiektach 
sportowych - ul. gajowa, Słupca; obiekty: 
orlik, Strzelnica, Korty, Stadion

Zgłaszający: Grzegorz Pawłowski (grupa 25 
osób )

Koszt zadania: 150.000 zł

opis zadania wraz z uzasadnieniem:
Projekt dotyczy budowy miejsc 

parkingowych przy obiektach sportowych 
wzdłuż ul. Gajowej, gdzie  zlokalizowane 
są cztery miejskie obiekty sportowe: Orlik, 
strzelnica, korty tenisowe oraz stadion, oraz 
trakt spacerowy. W okresie wiosna-lato-jesień 
z obiektów tych korzysta nawet do 1000 osób: 
piłkarze, amatorzy strzelectwa, tenisiści, osoby 
uprawiające jogging czy spacery z kijkami, w 
tym dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. Wiele 
osób dojeżdża własnymi środkami transportu. 
W godzinach szczytu panuje duży chaos, jedni 
parkują wzdłuż ulicy gajowej, inni w poprzek. 
Bywają sytuacje wysoce niebezpieczne, 
kiedy w półmroku zwłaszcza dzieci próbują 
przebiec do czekającego w samochodzie 
rodzica. Wybudowanie kilkudziesięciu miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Gajowej przy ww. 
obiektach sportowych sprawi: 

- zwiększenie bezpieczeństwa 
- uporządkowanie ruchu przy ul. Gajowej 
- wzbogaci infrastrukturę obiektów 

sportowych
Zadanie polega na wybudowaniu 

kilkudziesięciu miejsc parkingowych przy ww. 
obiektach sportowych w taki sposób, aby w jak 
najmniejszym stopniu ingerować w znajdującą 
się tam zieleń. Miejsca parkingowe winny być 
wpasowane w przestrzeń między rosnącymi 
przy ul. Gajowej drzewami, dopuszczalna 
byłaby jedynie wycinka sanitarna chorych 
drzew. Wykonanie np. z płyt ażurowych 
zasypanych drobnym kamieniem.

W rozmowach nieoficjalnych wiele osób 
korzystających z ww. obiektów wyraziło swoje 
poparcie dla niniejszego projektu. Listy poparcia 
zostaną przedstawione pod zakwalifikowaniu 

projektu do dalszego postępowania.

7. Choinka i dekoracje przestrzeni 
miejskiej - rynek słupecki, teren nad 
jeziorem

Zgłaszający: Arleta Kolska-Hypka (grupa 25 
osób )

Koszt zadania: 150.000 zł

opis zadania wraz z uzasadnieniem:
Projekt jest kierowany do wszystkich 

mieszkańców miasta od najmłodszych do 
najstarszych. Iluminacyjne dekoracje miejskie, 
w tym choinka bożonarodzeniowa ocieplą 
przestrzeń słupeckiego rynku podczas świąt. 
Święta to okres pełen magii, mieszkańcy 
chętnie spacerują po mieście w poszukiwaniu 
miejsc klimatycznych. Bożonarodzeniowe 
iluminacje upiększają miasto i cieszą oczy 
mieszkańców, dostarczając im nowych, coraz 
bardziej zróżnicowanych atrakcji, zapewniając 
miłośnikom zimowych spacerów nowe, 
niespotykane wcześniej formy spędzania 
wolnego czasu. Oryginalne iluminacje dodają 
prestiżu i pozwalają pozytywnie wyróżnić 
się na tle innych miast. Dla niektórych 
samorządów zamawianie imponujących i 
pełnych przepychu iluminacji świątecznych 
staje się wręcz sposobem na budowanie 
własnej marki, a także elementem promocji 
miasta. Projekt nie ogranicza się tylko do 
zakupu dekoracji świątecznych lecz również 
iluminacji całorocznych. Przykładem jest 
tu napis podświetlany „I love Słupca”, który 
ustawiony na stałe np. nad jeziorem/rynek/
inna cześć miasta - stanowić będzie doskonałe 
tło do robienia zdjęć i rozpowszechniania 
wizerunku naszego miasta na   portalach 
społecznościowych. Stworzenie świątecznej 
aury iluminacjami i promocja marki miasta 
Słupcy z napisem, to pomysł na budżet 
obywatelski. Projektodawcy zależy również 
na tym, aby dekoracje były efektowne  i 
ekologiczne.

JAK GŁOSOWAĆ NA BUDŻET OBYWATELSKI - KROK PO KROKU
- Wejdź na stronę internetową Urzędu Miasta: www.miasto.slupca.pl
- Kliknij w zakładkę BUDŻET OBYWATELSKI  - GŁOSOWANIE
- Zaznacz OKIENKO projektu, który wybierasz
- W celu weryfikacji głosowania wpisz imię, nazwisko, adres i pesel
- Zaznacz ZGODĘ na przetwarzanie danych i oświadczenie w związku z realizacją BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO
- ODDAJ GŁOS klikając w zielone POLE  I TO WSZYSTKO !

GŁOSUJ INTERNETOWO z DOMU lub pomożemy Ci w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta, Miejskiej i 
Powiatowej Bibliotece oraz w Miejskim Domu Kultury.
Tam masz 100% pewność na co oddałeś GŁOS 
Głosuj na wybrany przez Ciebie projekt

    głosowanie trwa do 23 września 

Budżet Obywatelski`2023



strona 6 Miejskie sprawy

Dożynki`2022
Tym razem powiatowe Święto 

Plonów czyli dożynki odbyły się 
4 września w Zagórowie. W skład 
reprezentacji samorządu Miasta Słupcy 
weszli: burmistrz Michał Pyrzyk, jego 
zastępca Jacek Szczap, przewodniczący 
Rady Miasta Andrzej Szymkowiak, 
przedstawiciel słupeckich rolników Jan 
Sobczak, radna Ewa Czaplińska oraz 
Karolina Lechmann, Marta Hofman, 
Artur Lubański i Wojciech Buśkiewicz 
z Urzędu Miasta.

15 września, godz. 11.00 - Klub Wiedzy. Gimnastyka 
umysłu dla seniorów (obowiązują zapisy) - MiPBP Słupca

15 września, godz. 19.00 - spektakl komediowy 
„Rubinowe Gody” - MDK Słupca

16 września, godz. 16.00 - odpłatne zajęcia makramy 
„Makramowe Sploty Patrycji” - MDK Słupca

16 września, godz. 17.00 - Mityng Lekkoatletyczny 
kategoria SP i godz. 18:00 kategoria OPEN - Stadion Leśny 
Słupca 

21 września, godz. 11.00 - Język angielski dla seniorów 
(obowiązują zapisy) - MiPBP Słupca

22 września, godz. 17.00 - zajęcia muzyczne w ramach 
programu Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie im. A. Szeluty 

w Słupcy
22 września, godz. 18.00 - KINO KONESERA - „Duch 

śniegów” kino Sokolnia/MDK Słupca 
23 września, godz. 17.00 - Pokaż co masz w sobie 

najpiękniejszego. Warsztaty z modelowania sylwetki 
(obowiązują zapisy) - MiPBP Słupca

24 września, godz. 9.00 - Turniej badmintona - hala 
MOSiR

29 września, godz. 16.30 - Inauguracja roku 
akademickiego 2022/23 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Słupcy - MDK Słupca

29 września, godz. 11.00 - Spotkanie podróżnicze z Robertem 
Gondkiem - MiPBP Słupca

29 września, godz. 18.00 - KINO KOBIET - „Powodzenia, Leo 
Grande” - kino Sokolnia/MDK Słupca

miejski Dom Kultury w Słupcy
Zajęcia plastyczne - wtorki i środy 15.00-16.30 oraz 17.00-

18.30
Kino „Sokolnia” zaprasza od piątku do wtorku
Sklepik „Lokalne Słupeckie Klamoty” - wyroby rękodzieła
Terytorium Jogi - we wtorki, godz. 19.15 i czwartki, godz. 

20.00 - odpłatne zajęcia jogi - sala OSP ul. Ratajczaka

muzeum regionalne w Słupcy zaprasza od wtorku do 
piątku 9.00-16.00 oraz w każdą niedzielę 14.00-18.00; trwa 
wystawa plenerowa „Jednodniówka” - przy stawku oraz 
wystawa czasowa „Plakaty z łapy”

miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy 
5, 12, 19, 26 września, godz. 16.00 - Biblioteczny Klub 

Kodowania i Robotyki (obowiązują zapisy)
16 i 30 września - godz. 16:00 - Koło Szachowe (obowiązują 

zapisy) 
ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ZMIAN 

WYDARZEŃ ORAZ ICH GODZIN
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Święto Policji - odznaczenia i awanse
5 sierpnia w auli Zespołu Szkół Muzycznych w Słupcy odbyły się powiatowe 

obchody Święta Policji. W uroczystości wziął udział Komendant Powiatowy 
Policji w Słupcy insp. Roman Ciesielczyk, Naczelnik Wydziału Prawnego KWP 
w Poznaniu nadkom. Anna Chmiel oraz zaproszeni goście z przedstawicielami 
lokalnego samorządu na czele, policjanci i pracownicy słupeckiej komendy 
policji.

24 lipca 2022 roku minęła 103. rocznica 
utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone 
na pamiątkę tego dnia Święto Policji ma 
wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw 
przywiązania policjantów do chlubnej 
historii, tradycji i munduru, który każdy 
funkcjonariusz nosi z honorem.

Powiatowe obchody Święta Policji 
rozpoczęto od mszy świętej, którą celebrował 
Kapelan Komendy Powiatowej Policji 
w Słupcy. Uroczysta zbiórka odbyła się 
w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych 

w Słupcy. 37 policjantów otrzymało awanse 
na wyższe stopnie. Członkom związków 
zawodowych wręczono medale Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów województwa 
wielkopolskiego.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć 
służbowych, którymi policjant przysłużył się 
do ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
nadał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” 
st. asp. Marcinowi Antkowskiemu.

Z okazji Święta Policji Zarząd Główny 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów podjął uchwałę o 
wyróżnieniu następujących funkcjonariuszy 
KPP w Słupcy:

- Medal Krzyż Niepodległości kl. II Zarządu 
Głównego NSZZ Policjantów województwa 
wielkopolskiego otrzymali: Agnieszka 
Kurniewicz, Joanna Wolińska, Arkadiusz 
Adamski, Adam Kubicki, Piotr Szypuła, 
Łukasz Przystański.

Komendant Powiatowy Policji w Słupcy 
z okazji Święta Policji przyznał nagrody 
w postaci dodatkowych dni wolnych od 
pracy dla wszystkich pracowników Policji 
KPP w Słupcy.

Obchody zakończyły występy młodych 
muzyków Dawida Króla oraz Jakuba 
i Krzysztofa Kołodziejczaków, a także 
policjanta Wydziału Kryminalnego Andrzeja 
Rubajczyka z zespołem w składzie Łukasz 
Gątarczyk i Damian Piasecki.

awansowani w 2022 r. policjanci KPP w Słupcy:

Przedterminowo na stopień nadkomisarza:

- Kujawa Wojciech

na stopień aspiranta sztabowego:

- Antkowski Marcin
- Grabowska Anna
- Janowski Zbigniew
- Majewski Daniel
- Marańda Krzysztof
- Wojtczak Emil

na stopień starszego aspiranta:

- Kowalska Dorota
- Król Małgorzata
- Ryźlak Dariusz

- Sowa Marek

na stopień aspiranta:

- Kurniewicz Agnieszka
- Kurczewski Sebastian

na stopień młodszego aspiranta:

- Makowska Justyna
- Dębowski Marcin
- Marszałek Michał
- Pietrzykowski Marcin
- Urbaniak Dariusz
- Machiński Maciej
- Michalak Magdalena
- Szypuła Piotr
- Wrotecki Andrzej
- Marszałkowski Daniel
- Szkudlarek Andrzej

- Wysokowski Roman
- Dziarski Piotr
- Król Sebastian
- Przybylski Piotr
na stopień starszego sierżanta:

- Szymański Dominik
- Śniegowski Jacek
- Walczak Beata

na stopień sierżanta:

- Chmiel Weronika
- Dominik Żminkowski
- Przemysław Wiechciński
- Kaczmarek Kacper

na stopień st. posterunkowego:
- Kamil Kamiński
- Krzysztof Żminkowski
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Święto Wojska Polskiego w Powidzu
12 sierpnia na lotnisku wojskowym 33 Bazy Lotnictwa Transportowego 

w Powidzu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego, 
przypadającego w dniu 15 sierpnia. 102 lata temu podczas tak zwanej “Bitwy 
Warszawskiej” polscy żołnierze odparli atak oddziałów sowieckich na Warszawę 
i zmusili ich do bezładnego odwrotu, doprowadzając ostatecznie do zwycięstwa 
i obrony polskiej wschodniej granicy państwowej.

W zbiórce uczestniczyli żołnierze 3. 
Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 
które wystawiło Kompanię Honorową do 
uroczystości. Wydarzenia sprzed 102 lat 
oraz inne ważne działania bojowe Polskiej 
Armii przypomniał w swoim przemówieniu 
wz dowódcy 3. SLTr płk pil. Grzegorz 
Kołodziejczyk. Podczas uroczystości 
dowódcy zarówno 3 SLTr jak i 33 BLTr płk pil. 
Arkadiusz Golonka wręczyli wyróżnionym 

żołnierzom, awanse oraz nagrody.
Po Apelu Poległych na płycie lotniska 

odbyła się defilada obecnych na uroczystości 
pododdziałów.

Wśród zaproszonych gości, w uroczystej 
zbiórce uczestniczył burmistrz Słupcy 
Michał Pyrzyk, który obu wspomnianym 
dowódcom wręczył list gratulacyjny wraz 
z podziękowaniem za ofiarną służbę na rzecz 
bezpieczeństwa Polski i jej obywateli.

We wtorek 23 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Słupcy odbyła się 
uroczystość wręczenia dyplomów awansu zawodowego na stopień nauczyciela 
mianowanego.

W tym dniu dyplomy awansu zawodowe-
go na stopień nauczyciela mianowanego 
otrzymało pięć pań. Ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Adama Mickiewicza są to nauczy-
cielki współorganizujące kształcenie: Marze-
na Anita Bartczak, Karolina Katarzyna No-
wak i Lena Stanisława Sieczkowska, z przed-
szkola nr 2 „Miś” - Milena Rogalska, natomiast 
z Przedszkola nr 4 „Jarzębinka” - Ewa Łuka-
szyk. 

Na spotkaniu obecne były panie dyrektor-
ki trzech placówek: Agnieszka Orchowska (SP 
3), Iwona Buśkiewicz („Jarzębinka”) i Urszu-
la Michlicka („Miś”). Po złożeniu ślubowania, 
pięć awansowanych nauczycielek otrzymało 
z rąk burmistrza Michała Pyrzyka dyplomy, 
potwierdzające zdanie egzaminu zawodo-
wego.

- Jesteśmy jeszcze w trakcie wakacji, ale pa-
nie przepracowały ten czas odpoczynku, przy-
gotowując się do egzaminu zawodowego, któ-

ry przeszły następnie z powodzeniem. Pragnę 
w tym miejscu paniom bardzo serdecznie po-
gratulować. Gratuluję również obecnym tu pa-
niom dyrektor, bowiem awans zawodowy na-
uczycieli to sygnał prawidłowego dalszego roz-
woju szkół i przedszkoli – powiedział w podsu-
mowaniu burmistrz Michał Pyrzyk.

W imieniu Tymka Jaszczaka i jego 
rodziców zachęcamy do włączenia się 
w pomoc. W miejskich placówkach 
znajdują się puszki, do których można 
wrzucać datki.

Cel jest jeden! - ratowanie życia 
Tymusia - operacja serca w zagranicznym 
ośrodku!

Wpłat można również dokonywać 
drogą internetową:

link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/tymek-

jaszczak...

Pomoc dla
Tymka Jaszczaka

Nauczyciele mianowani
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Nowy rok szkolny, nowe plany
Sporo działo się w wakacje w Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza. 

Na terenie placówki przeprowadzono wiele przeglądów technicznych, napraw 
i zakupów. Ponadto szkoła ma ambitne plany realizacji wielu programów 
edukacyjnych.

Rok szkolny w słupeckiej ,,Trójce” 
rozpoczęło 782 uczniów uczęszczających 
do 33 oddziałów. W tym roku szkolnym 
są 4 oddziały na poziomie klas 1. 
Do szkoły uczęszcza 40 uczniów  
z Ukrainy. Szkoła od roku szkolnego 
2001/02 organizuje oddziały 
integracyjne, w których wraz  
z grupą rówieśników naukę pobierają  
uczniowie o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych.

W tym roku oddziałów tych jest 8. W 
szkole funkcjonują także oddziały sportowe 
na poziomie klas 6 i 8. Kadrę pedagogiczną 
tworzy 72 nauczycieli. Szkoła przeszła liczne 
przeglądy techniczne: przegląd elektryczny 
– 5 letni ( wymiana świetlówek i naprawa 
usterek), budowlany roczny, unkcjonalny 
placu zabaw i przewodów wentylacyjnych 
w budynku. Ponadto wykonano kosztorys 
inwestorski, przedmiar robót, opis 
techniczny celem rozpisania przetargu na 
całkowity remont schodów wejściowych do 
budynku szkoły.

Prace remontowe zrealizowane w czasie 
wakacji to między innymi: remont 6 pionów 
wodno-kanalizacyjnych w segmencie B 
i jednego w segmencie A, wymiana zaworów 

zamykających wody zimnej i ciepłej. 
Modernizacja miejsc umywalkowych w 6 
klasach- wymiana umywalek, baterii, szafek, 
założenie płytek ściennych, modernizacja 
instalacji elektrycznej w jadalni szkolnej  
i w pomieszczeniu przygotowywania 
posiłków, prace adaptacyjne- elektryczne 
w pomieszczeniu ćwiczeń muzycznych 
i audiowizualnych, modernizacja elektryczna, 
hydrauliczna, malarska w pralni szkolnej, 
zakup pralki, zakup nowych rolet do 4 klas i 
4 gabinetów, zakup białych tablic szkolnych 
do 5 klas.

Ponadto w dwóch salach lekcyjnych 
przeprowadzono remont: wymiana podłogi, 
malowanie oraz wymiana drzwi. Łączna 
kwota wydatków na wspomniane działania 
to 62.400 zł.

Podjęto również działania w ramach 
finansowania zewnętrznego. Z projektu 
„Laboratoria Przyszłości”, za kwotę 236.700 
zł. wykonane zostały prace modernizacyjne 
w pracowniach: plastycznej, biologicznej, 
muzycznej i w dwóch informatycznych. 
Zakupiono również nowe meble i sprzęt do 
obsługi projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Z kolei z projektu „Posiłek w domu  
i w szkole” za pozyskane 25.000 zł dokonano 

zakupu 75 szt. nowych krzeseł do jadalni 
szkolnej. Łączna kwota pozyskanych 
i wydatkoweanyych środkków zewnętrznych 
to 261.700 zł.

W rozpoczynającym się roku szkolnym 
w SP 3 realizowane są w szkole następujące 
programy: Aktywna tablica -  dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
projekt „Laboratoria Przyszłości”, projekt 
„Posiłek w domu i w szkole”, dodatkowe 
zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów 
po pandemii (do końca grudnia) oraz 
Narodowy program  rozwoju czytelnictwa.

Realizowane będą również programy 
sportowe: zajęcia na basenie w ramach 
współpracy ze stowarzysz. UKS Kopernik 
-  Projekt ,, Nauka pływania dla klas 
I – III z instruktorem” (dla klas 4-8 jest 
dofinansowanie zajęć na basenie), wf z AWF 
– projekt MEiN, dodatkowe zajęcia sportowe 
dla klas 1 – 4 (prowadzący Smuszkiewicz 
Jacek).

W ramach programów prozdrowotnych 
zaplanowano: „Trzymaj formę” dla klas 
5-8, Ogólnopolski program edukacji 
antynikotynowej  ,,Bieg po zdrowie”, mleko, 
owoce, warzywa dla klas 1-5 oraz program 
profilaktyczny dla klas 1 - 3 „Przyjaciele 
Zippiego”.
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Przedszkole nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Nowy rok, czas… Start!
Słupecka “Jedynka” w dniu 1 września, podobnie jak wszystkie szkoły, 

rozpoczęła nowy rok szkolny. W tym roku naukę w jej murach podjęło 449 
uczniów, w tym 24 obcokrajowców – dzieci z Ukrainy. Wszyscy uczą się w 18 
oddziałach. W szkole pracuje 42 nauczycieli.

Aby nauka stała się łatwiejsza i 
przyjemniejsza w ramach programu 
„Laboratoria Przyszłości” zakupiono: sprzęt 
nagłaśniający, pomoce do programowania i 
pomoce rozwijające umiejętności techniczne. 
Ponadto cztery sale wyposażono w sprzęt 
do prowadzenia wideolekcji oraz sprzęt 
do tworzenia wydruków przestrzennych 
(drukarka 3D). Wszystko za niebagatelną 
kwotę 138.600 zł. Oprócz tego odmalowano 
korytarz na parterze szkoły oraz wymieniono 
oświetlenie. Zmodernizowano także sieć 
ciepłowniczą w trzech salach lekcyjnych.

Dyrektor Grażyna Makowska w swoim 

wystąpieniu podczas inauguracji roku 
szkolnego zwróciła się do uczniów klas IV-
VIII słowami: „Pragniemy wszyscy, byście 
w szkole czuli się bezpiecznie, byście 
nie tylko zdobywali tutaj wiedzę, ale  
takie umiejętności, które przygotowują 
Was do właściwego funkcjonowania   w 
społeczeństwie. Szczególną uwagę 
będziemy zwracać na poszanowanie 
drugiego człowieka, tolerancję, przyjaźń, 
patriotyzm, empatię, współpracę, pomoc 
potrzebującym, ochronę dóbr przyrody, 
propagowanie zdrowego odżywiania. 
Jednak priorytetem będą: relacje, aktywność 

fizyczna, zdrowe nawyki żywieniowe 
i ekologia”. 

Mówiąc do pierwszoklasistów i ich 
rodziców życzyła im:  „Radości i dumy 
z bycia uczniem Jedynki, w której czuć 
ducha wielu pokoleń mieszkańców naszego 
miasta”. Wszystkim rodzicom, którzy 
przyprowadzili do naszej szkoły swoje 
pociechy podziękowała  za zaufanie i prosiła 
o współpracę i zaangażowanie. „Jesteście 
Państwo naszymi najlepszymi partnerami 
w tworzeniu przyjaznego klimatu szkoły” – 
powiedziała na zakończenie.

Do życzeń przyłączyli się zarówno 
burmistrz Michał Pyrzyk, jak i Rada 
Rodziców działająca przy SP 1. Mamy 
nadzieję, że uczniowie docenią starania Pani 
Dyrektor, zarówno, jeśli chodzi o dbanie 
o wyposażenie szkoły, jak i o klimat współpracy 
i zaangażowania. Będą pracować najlepiej jak 
to możliwe, wykorzystując swoje zdolności 
i talenty. Wszystkim uczniom życzymy 
udanego roku szkolnego 2022/23.

Znowu słychać dziecięcy śmiech
Nadszedł wrzesień - już w Przedszkolu nr 1 słychać 

śmiech dziecięcy, tupot nóżek śpiew i gwar sześciu 
przedszkolnych grup: Krasnali, Skrzatów, Czarodziejów, 
Głodomorków, Kotów i Wścibskich.

Głodomorki wróciły do gruntownie wyremontowanej 
sali zabaw, w której wymieniono podłogę, wykładzinę, oraz 
odmalowano ściany. Wymalowano również  pomieszczenie – 
gabinet do pracy terapeutycznej. Duże zmiany zaszły również 
w kuchni przedszkolnej. Została ona wymalowana i wyposażona  
w nowoczesne meble.

Działające przy przedszkolu stowarzyszenie „Nasze dzieci” 
również nie próżnowało w czasie wakacji, ponieważ złożyło 
projekt „Przedszkolak się rusza, to mądry sposób na Geniusz”  

w MEiN w Programie Wsparcia dla Edukacji w module „Edukacja 
poprzez sport”. - Wszyscy oczekujemy na jego rozstrzygnięcie. Przed 
nami jeszcze wiele planów, nie brakuje nam energii i zapału, a dopóki 
„słychać dziecięcy gwar, co dzień trwa przedszkolny czar” - mówi dyrektor 
placówki Dorota Madaj.
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Przedszkole nr 2 “Miś”

Co nowego w “Misiu”?
Na przedszkolaków z „Misia” czeka wiele niespodzianek. Już na samym 

wejściu można zauważyć jedną z nich – zostały odnowione schody, które 
prowadzą dzieci, rodziców i wszystkich odwiedzających do  Przedszkola  nr 2 
„Miś” w Słupcy.

Na placu przedszkolnym powstaje 
„magiczny ogród”, który pobudza 
wszystkie zmysły przedszkolaków. 
Możemy korzystać już z pierwszego 
etapu tego przedsięwzięcia – ścianki 
sensorycznej. Dalsze elementy powstaną 
niebawem. W tym miejscu dziękujemy 

Radzie Rodziców, która przeznaczyła 
fundusze na realizację  tego cudownego 
miejsca. Została również odnowiona sala 
grupy „Pszczółki”, a wszystko po to, aby 
dzieci czuły się komfortowo i spędzały 
mile czas w przedszkolu.

Przedszkole nr 4 “Jarzębinka”

Stworzona w roku ubiegłym „papugarnia” to wielka atrakcja „Jarzębinki”. 
Dzieci już nie mogły się doczekać spotkania ze swoimi dziobatymi ulubieńcami. 
Podczas wakacji w placówce wykonano wiele prac.

Papugi powitały dzieci

W roku szkolnym 2022/23  jest 5 
oddziałów do których uczęszcza 125 
dzieci z Polski oraz 13 dzieci z Ukrainy. 
Kadra pedagogiczna liczy 13 nauczycieli 
oraz 13 pracowników administracji 
i obsługi. W okresie wakacji w przedszkolu 
przeprowadzono wiele remontów. 
Odnowiony został korytarz - szatnie 
dla dzieci. Jest to teraz przestrzeń jasna 
i kolorowa. Wykonano całkowity remont 
sali numer 1 (wymiana lamp, tapetowanie, 
odnowienie sufitów i wymiana stolarki  
okiennej).

Wolna sala została zaadoptowana 
na miejsce do zabaw ruchowych, 
tanecznych, relaksu, do zajęć korekcyjno 
- kompensacyjnych, oraz spotkań 
z psychologiem i pedagogiem specjalnym. 
Znajduje się tam basen z kolorowymi 
piłkami, tablica interaktywna, zabawki 
i przybory.

Wykonano również drobne prace 
remontowe w kuchni, obieralni, myjni 
a także w magazynie żywnościowym. 
Na dzieci czekał pięknie przygotowany 
i bezpieczny plac zabaw ze ścieżką 
sensoryczną oraz wolierą z kolorowymi 
papugami, która w „Jarzębince” jest wielką 
atrakcją.

Wyprawa z ANMAR-em
w okresie od 24 do 26 sierpnia 

Stowarzyszenie „anmar” zrealizowało 
kolonie wakacyjne w ramach projektu 
pt. wesołe wakacje z latem 2022 
(Poznajemy Kotlinę Kłodzką), w którym 
uczestniczyło 32 dzieci z terenu Słupcy i 
powiatu słupeckiego.

Uczestnicy wyjazdu przebywali 
w miejscowości Rzeczka, województwo 
Dolnośląskie. Wyjazd w góry był możliwy 
dzięki współfinansowaniu ze środków 
samorządu Miasta Słupcy, Spółce Konspol 
Holding w Słupcy, Banku Spółdzielczemu 
w Słupcy oraz środków własnych.

Wyjazd trwał trzy dni, lecz obfitował 
w liczne atrakcje: wejście piesze na 
„Śląski Olimp”- Ślężę, najwyższy 
szczyt Przedgórza Sudeckiego, wizyta 
w Podziemnym Mieście w kompleksie 
Osówka. Kompleks ten składa się 
z ogromnego systemu podziemnych 
betonowych korytarzy, umocnień i hal, 
który powstał, lecz nie został ukończony w 
czasie  II wojny światowej przez nazistów. 
Uczestnicy udali się do Karłowa, gdzie 
weszli na Szczeliniec Wielki. Do pokonania 
było 665 kamiennych schodów, które 
powstały w 1804 roku. To tylko niektóre 
atrakcje udanej wycieczki.
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Stokrotka z dofinansowaniem
Wiosną tego roku Miejski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna oraz Stowarzyszenie im. Apolinarego Szeluty w Słupcy zawiązały 
partnerstwo w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

PAFW ogłosiła konkurs otwarty 
adresowany do Grup Inicjatywnych, 
składających się z co najmniej trzech 
podmiotów. - Jako Grupa Inicjatywna, 
przystąpiliśmy do tegoż konkursu i w 
pierwszym etapie zostaliśmy wybrani 
–  plasując się wówczas na pierwszym 
miejscu wśród zgłoszonych grup 
w Polsce - informuje Anita Kubicka 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury.

W czerwcu rozpoczęły się konsultacje 
z mieszkańcami – „na żywo” i poprzez 
ankietę internetową. W zgłoszeniu do 
programu „Lokalne partnerstwa PAFW” 
opisaliśmy nasze pomysły, sprecyzowane 
po konsultacjach społecznych i 
otrzymaliśmy wspaniałą odpowiedź – 
„Dziękujemy za przystąpienie do udziału w 
konkursie otwartym VIII edycji programu 
„Lokalne Partnerstwa PAFW”. Doceniamy 

chęć realizowania działań na rzecz 
dobra wspólnego i budowania trwałego 
partnerstwa - dodaje dyrektor MDK.

W VIII edycji Programu w ramach 
konkursu otwartego zgłoszono 
6 wniosków na projekty partnerskie. 
Wszystkie aplikacje spełniły kryteria 
formalne Programu, a spośród nich 
Komisja Rekomendacyjna dokonała 
wyboru 4 partnerstw, których wnioski 
w najwyższym stopniu spełniły kryteria 
merytoryczne Konkursu i przyznała im 
granty na łączną kwotę 80.000 zł. 

Komisja konkursu podjęła decyzję o 
przyznaniu dofinansowania dla projektu 
„Słupecka Stokrotka Fiszera” w wysokości 
20.000 zł

W ramach zawiązanego partnerstwa 
zaplanowano szereg koncertów, w tym 
m.in. Szelutowskie Spotkania Muzyczne, 
czy ożywienie, odkurzenie „Fiszeriady 
Słupeckiej”. Zorganizowany zostanie 
również cykl „leniwych piątków” – spotkań 
z poezją Edwarda Fiszera. Ważnym 
punktem będzie wspólne wykonanie 
piosenki „Stokrotka”, które zaplanowane 
jest na dzień urodzin poety czyli 10 
października, na płycie Stadionu Leśnego 
w Słupcy.

Nowy ekran dla kina
Miejski Dom Kultury pozyskał 

z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej dotację na zakup ekranu 
projekcyjnego dla kina Sokolnia w 
Słupcy.

Całość zadania to koszt 25.500 zł. MDK 
wnioskował o połowę czyli 12.750 zł i taką 
właśnie dotację otrzymał. W PISF złożony 
został jeszcze drugi wniosek na zakup 
projektora cyfrowego dla Kina Sokolnia 
w Słupcy. Zadanie to kosztuje łącznie 
288.900 zł, a wnioskowana kwota wynosi 
144.450 zł, jednak jak czytamy na stronie 
internetowej PISF, wniosek ten znajduje się 
nadal na liście oczekujących na ostateczną 
decyzję.

- Czekamy na rozstrzygnięcie 
drugiego wniosku. W planach jest zakup 
cyfrowego projektora laserowego dla kina 
„Sokolnia”. Urządzenie to jest znacznie 
nowocześniejsze, energooszczędne i da 
gwarancję prawidłowego funkcjonowania 
kina na wiele lat. Projektor cyfrowy SONY, 
który posiadamy po 11 latach jest już 
bardzo wyeksploatowany i niepodziewanie 
może ulec awarii - informuje Anita Kubicka, 
dyrektor MDK.
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Artystom podziękowała dyrektor MDK - Anita Kubicka

Nowości książkowe w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy:
Literatura dla dorosłych:

1. adamczewska-Baranowska i. – Hugo-
Bader Jacek: włóczęga
Autorka szkicuje hipnotyzujący portret 
reportera-chuligana, błękitnego ptaka. 
Śledząc wątki związane z życiopisaniem, 
wskazuje na reporterskie włóczęgi Hugo-
Badera po Polsce potransformacyjnej 
i rozkładającym się Imperium – wszystkie 
je łączy figura „wałęsającego się psa”, który 
przygląda się otoczeniu z nosem przy ziemi. 
Czytelnik jest wciągnięty do włóczęgi.

Literatura dla dzieci i młodzieży:
1. Przeździk n. – niebieski dom
Czy dzieci potrafią przeżyć wakacje bez 
smartfona? Wakacje w drewnianym 
domku pośrodku lasu mogą być dla nich 
rozrywką? Oczywiście! Właśnie w takim 
miejscu można przeżyć wakacje życia!
„Niebieski dom” to opowieść o wakacjach, 
podczas których dzieci poznają inny 
wymiar odpoczynku - bez elektroniki. 
Poznają uroki życia w lecie, chodzą na 
wycieczki w góry i doskonale się bawią.

2.Michalak M. – Opowieści o tym, co w życiu ważne
3.Faber A. – Córka smoka
4.Głowińska A. – Kicia Kocia. Gdzie jest moja walizka?
5.Deaver M. – Wszystkiego, co najlepsze
6.Kur M. – Tajemnica francuskiej willi
7.Griffiths A. - 143-pietrowy domek na drzewie
8.Stanecka Z. – Drań czyli moje życie z jamnikiem
9.Swift B. – Mopsik, który chciał zostać wróżką
10.Burge R. – Splątana opowieść

2.Horst J.L. – Bez granic Putinowi i zjednoczył świat
3.Nugent L. – Nasze małe okrucieństwa
4.Kupniewska J. – Dwie twarze królowej
5.Cubała A. – Artyści ‘44
6.Zyskowska K. – Szklane ptaki: opowieść o miłościach Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego
7.Bulicz-Kasprzak K. – Saga Wiejska. Przeorane miedze. Od 1935
8.MacLean J. – Splątane winorośle
9.Horwath W. – Lisica
10.Moss M. – Nie wiesz dlaczego

Katalog biblioteki można przeglądać na stronie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej w.bibliotece.pl

Udane kino na plażyRozbili “bank śmiechu”
Dwie godziny świetnej zabawy i śmiechu zafundowali 

słupeckiej widowni członkowie zespołu Kabaret Moralnego 
Niepokoju. Sala Miejskiego Domu Kultury dosłownie pękała 
w szwach, bowiem na występie pojawiło się ponad 200 
osób.

Choć bez lidera Roberta Górskiego, KMN w składzie: Mikołaj Cieślak, 
Przemysław Borkowski, Rafał Zbieć i gościnnie Marta Podobas, 
zafundował widzom znakomitą rozrywkę. Szczególną furorę zrobiły 
dwa premierowe skecze: „Adopcja królika” oraz „Pracownicy hurtowni 
w Disco PASIEKA”.

Występowi towarzyszyła bogata oprawa muzyczna i multimedialna. 
Dzięki projektorowi w jednym ze skeczy pojawił się... Robert Górski.

Po występie aktorzy komplementowali słupecką publiczność, 
bowiem jak powiedzieli - „Salwy śmiechu dodają nam skrzydeł na 
scenie, choć nie możemy tego po sobie pokazać. Musimy „trzymać się 
roli”. Był to już trzeci występ KMN w Słupcy i sądząc po zainteresowaniu, 
na pewno nie ostatni.

Miejski Dom Kultury zorganizował na słupeckiej plaży 
nad jeziorem trzy letnie seanse plenerowe. Pomysł 
okazał się być trafiony „w dziesiątkę”, bowiem seansom 
towarzyszyło spore zainteresowanie.

Na potrzeby letniego kina zakupiony został specjalny ekran na 
nadmuchiwanej podstawie. Jest on lekki i bardzo łatwy w montażu 
i demontażu. MDK zakupił także kilkadziesiąt leżaków, na których 
widzowie mogli oglądać filmy w wygodnej pozycji.

W sąsiedztwie, w „Szopie Bosmana” można było zakupić napoje 
i lody, a na plaży pojawił się nawet... popcorn. Organizatorzy 
zapowiadają już kolejne letnie seanse w przyszłym roku.



Komenda Powiatowa Policji      tel. 997
47 773 82 00 (centrala 7.30 - 15.00)

Straż Pożarna tel. 112, 998,
63 223 42 80 - sekretariat

Szpital (SP zoz) - tel. 63 275 23 00
Pogotowie energetyczne tel. 991
Pogotowie gazowe  tel. 992
Pogotowie ratunkowe tel. 112
Pogotowie wodno-Kanaliz. tel. 994,

miejski ośrodek Pomocy Społecznej - 
tel. 63 275 32 99

miejski Dom Kultury 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

miejski zakład gospodarki 
mieszkaniowej      tel. 63 275 54 13

miejski zakład wodociągów i 
Kanalizacji         tel. 63 275 17 60

Schronisko dla zwierząt
tel. 609 207 363

Ważne telefony
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Szanowni Państwo!
Informujemy, że każdy aktualny numer “Informatora Słupeckiego” w wersji 
drukowanej dostępny jest w:
- Miejskim Domu Kultury (biuro i regał książkowy przy MDK) 
- Urzędzie Miasta (parter, sekretariat, Ewidencja Ludności)
- Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
archiwum drukowanej wersji znajduje się w MDK.
W wersji elektronicznej natomiast można je znaleźć na stronie internetowej Urzędu 
Miasta (www.miasto.slupca.pl) oraz Miejskiego Domu Kultury (www.mdkslupca.pl).

informator Słupecki - bezpłatny biuletyn miejski

wydawca biuletynu - Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21
Strona internetowa wydawcy - www.miasto.slupca.pl
adres redakcji - Miejski Dom Kultury w Słupcy, ul. Traugutta 5
redaktor naczelny - Piotr Górny, tel. (63 277 25 11)
adres e-mailowy redakcji - informator@miasto.slupca.pl

urząd miasta w Słupcy - tel. 63  277 27 27 (sekretariat)
Biuro obsługi Klienta: wewnętrzny - 304

Biuro rady miasta w. 201
referat Dobrego Porządku i ochrony środowiska (zieleń miejska) w. 226
referat inwestycji i infrastruktury miejskiej w. 118, 229, 235
urząd Stanu Cywilnego w. 106, 107
referat Działalności gospodarczej i Dodatków mieszkaniowych w. 117, 119
ewidencja ludności w. 215
referat Promocji w. 160, 227
referat oświaty i rozwoju lokalnego w. 121, 233
referat mienia Komunalnego, rolnictwa i zagosp. Przestrzennego w. 102, 104

Księgowość: w. 211
opłaty i podatki - w. 209, 210, 230
Podatek od środków transportowych w. 208

Ważne telefony

“5” z Pasją wróciła na ulice
Na słupeckich ulicach ponownie pojawili się biegacze. 3 września, w piątkowy 

wieczór rozegrany został Nocny Bieg Uliczny „5” z Pasją.

Na starcie biegu pojawiło się 88 
zawodników. Bieg wygrał Krystian Kurowski 
(17 min. 33 sek),  Drugi na metę przybiegł 
Jarosław Cierniak (19`00``), a trzecie 
miejsce zajął Adam Maciejewski (19`07``). 
W rywalizacji pań najlepsza okazała się 
Patrycja Jóźwiak (21`20``), druga byłą 
Agnieszka Szymaszek (22`38``). Trzecie 
miejsce zajęła Agnieszka Wilczewska 
(22`41``).

Przy okazji rozstrzygnięto również 
biegowe Grand Prix Słupcy. Nagrody 
otrzymali biegacze, którzy startowali 
w biegowych wydarzeniach w naszym 
mieście w czasie całego sezonu. Pierwsza 
trójka na podium Grand Prix to kolejno: 
Kamil Kurowski, Bartosz Maśnicki i Marcin 

Długosz. Podczas wydarzenia zbierano 
środki na operację serca dla malutkiego 
Tymka Jaszczaka. Zorganizowana została 
loteria fantowa, a na najmłodszych czekały 
dmuchańce i zabawy.



W ostatni dzień kalendarzowego lata, 
22 września godz.10.30 zapraszamy grupy 
przedszkolne i szkolne, rodziców z dziećmi 
na wyjątkowe wydarzenie, które będzie 
miało miejsce na naszej muzealnej scenie. 
„Muzyczne wygibasy”- to interaktywny, 
około godzinny, koncert dla dzieci  
w wykonaniu Przemka Mazurka oraz 
Kompani Artystycznej Mozaika z Poznania. 
W ten sposób, koncertowo, zainaugurowana 
zostanie 5 jubileuszowa edycja projektu 
„Regał”.

Następnego dnia - 23 września gościem 
wyjątkowym tej edycji będzie dr Anita 
Wincencjusz-Patyna, historyczka i krytyczka 
sztuki ,doktor nauk humanistycznych 
w zakresie nauk o sztuce. Kierowniczka 
Katedry Historii Sztuki i Filozofii w ASP 
we Wrocławiu ,autorka znakomitych 
publikacji poświęconych historii 
i teorii ilustracji, redaktorka  naczelna 
publikacji: Admirałowie wyobraźni. 100 lat 
polskiej ilustracji w książkach dla dzieci, 
członkini polskiej sekcii PS  IBBY oraz jury 
ogólnopolskich konkursów Książka Roku PS 
IBBY w kategorii graficznej, „Pióro Fredry”, 
„Dobre Strony” oraz „Szkic ma moc”, a także 
kuratorka wystaw poświęconych  ilustracji 
książkowej i sztuce współczesnej.

Gość zaprezentuje także znakomite 
wydawnictwo FORMAT z Wrocławia, 
które objęło patronat nad tegoroczną 
edycją. Będzie możliwość nie tylko 
obejrzenia, ale i zakupu książek tego 
wydawnictwa podczas trwania projektu 
Wśród wielu propozycji  m.in. Zagubiona 
dusza  Olgi Tokarczuk & Joanna Concejo  
i Książę w cukierni Marka Bieńczyka. 
 Historię regałowych spotkań przedstawi 
pomysłodawczyni i koordynatorka projektu 
dr Dominika Czerniak - Chojnacka (UAP).  
Przypominamy, że Projekt Regał - to rodzaj 
wystawy - prezentującej niepublikowane 
dotąd książki, o wyjątkowej formie 
(nietuzinkowo ilustrowane i  wykonane), 
które w ten sposób znajdują drogę do 
czytelnika.

Książki stworzone przez  młodych 
artystów częstokroć tylko  w jednym 
egzemplarzu mają szanse być oglądanymi 
i czytanymi, a ich autorzy (jak było w 
poprzednich edycjach) prowadzić będą 
warsztaty plastyczne dla młodszych i 
starszych.

Podczas tej edycji będziemy promować 
we współpracy z Fundacją Powszechnego 
Czytania  w ramach: ”Książka chroni” 
publikację pt: „Książka przeciw wojnie” 
z tekstami polskich autorek i autorów 
i ilustracjami znanych ilustratorek 
i ilustratorów. Książka-cegiełka dla 
walczącej Ukrainy. Do nabycia w muzeum. 
Zachęcamy i zapraszamy serdecznie 
do udziału w tym spotkaniu 
nauczycieli, rodziców, bibliotekarzy  
i bibliotekarki, wszystkich którzy kochają 
książki, młodszych i starszych i nie tylko. 

Rozpoczynamy wyjątkowy czas spotkań 
z regałowymi dziełami i ich  autorami. 
Regał w Słupcy gościć będzie 
około miesiąca, potem na tygrysich 
łapach przemieści się, aż do Lublina 
i weźmie udział w Warsztatach Kultury.  
Zapraszamy zainteresowanych czytaniem 
regałowych książek i warsztatami  
plastycznymi prosimy o kontakt  
z muzeum tel.63 2752640.  

Beata Czerniak
Muzeum Regionalne w Słupcy 

”Regał” i “Wygibasy” w muzeum
Muzeum Regionalne w Słupcy i Ogólnopolski Projekt „Regał – spotkanie z książką autorską” zapraszają, po dwóch 

latach przerwy, na piątą, jubileuszową edycję. Uroczysty wernisaż w dniu 23 września, o godz.17.00 w Sali na Piętrze ,w 
budynku muzeum. Dzień wcześniej 22 września w ramach inauguracji “Regału” odbędą się “Muzyczne Wygibasy”.
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