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wraz z końcem roku wykonano 
na terenie Słupcy remonty dwóch 
odcinków chodnika na terenie ulic: 
Dworcowej oraz Koszuckiej.

Wyniki konsultacji
w sprawie rynku

W NUMERZE:

podcz as roczne j  odprawy 
wielkopolskiej policji z udziałem 
Komendanta Wojewódzkiego 
nadinsp. Piotra Mąki, słupecka 
Komenda Powiatowa Policji otrzymała 
nowe radiowozy. 60 tysięcy złotych 
do zakupu dołożył samorząd Miasta 
Słupcy.

Miasto dokłada
do radiowozu

wraz z końcem 2022 roku zakończyły 
się konsultacje w sprawie rewitalizacji 
słupeckiego rynku. Samorząd miasta 
Słupcy pozyskał niespełna 4.300.000 
zł na prace związane z odnowieniem 
słupeckiego placu Wolności, czyli 
rynku. Konsultacje trwały od 12 do 
31 grudnia. Swoje zdanie można było 
wyrazić za pomocą specjalnej ankiety 
na internetowej stronie Urzędu 
Miasta.
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Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wraca na halę MOSiR-u

29 stycznia -31. Finał WOŚP

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w pełnej odsłonie wraca 
do Słupcy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słupecki sztab nr 6724 
ma do dyspozycji 60 wolontariuszy. W niedzielę 29 stycznia kwestować będą 
na ulicach Słupcy. Na rzecz WOŚP w ramach słupeckiego sztabu pieniądze do 
orkiestrowych puszek zbieraja rónież uczniowie z terenu gminy Słupca. Na hali 
MOSiR odbędzie się kolorowe widowisko z licytacjami. Najwięszą gratką będzie 
Złote Serduszko. Zapraszamy do hali od godziny 14.00! 

Duże inwestycje, mimo trudnych czasów
Na sesji w dniu 22 grudnia ubiegłego roku Rada Miasta Słupcy uchwaliła 

budżet na 2023 rok. W budżecie zapisane są środki między innymi na 
zagospodarowanie terenów nad jeziorem oraz rewitalizację rynku słupeckiego. 
Jak mówi burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk, mimo trudnych finansowo czasów, 
inflacji i podwyżek, miasto nadal będzie płynnie realizować bieżące zadania 
i prowadzić inwestycje w 2023 roku. O uchwalonym w grudniu ubiegłego roku 
budżecie Miasta Słupcy na 2023 rok mówi burmistrz Michał Pyrzyk.
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Duże inwestycje, mimo trudnych czasów
Na sesji w dniu 22 grudnia ubiegłego roku Rada Miasta Słupcy uchwaliła budżet na 2023 rok. W budżecie zapisane 

są środki między innymi na zagospodarowanie terenów nad jeziorem oraz rewitalizację rynku słupeckiego. Jak mówi 
burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk, mimo trudnych finansowo czasów, inflacji i podwyżek, miasto nadal będzie płynnie 
realizować bieżące zadania i prowadzić inwestycje w 2023 roku.

O uchwalonym w grudniu ubiegłego roku budżecie Miasta Słupcy na 2023 rok mówi burmistrz Michał Pyrzyk.

jakie były najważniejsze kwestie 
w pierwszej kolejności, przy 
tworzeniu budżetu miasta na 2023 
rok?

W ramach prac nad budżetem 
po stronie wydatków bieżących, w 
pierwszej kolejności konieczne było 
zabezpieczenie środków na wzrost 
kosztów realizacji zadań, będących 
pochodną decyzji władz centralnych. 
Dotyczą one m.in. zwiększenia 
minimalnej płacy, stawki godzinowej, 
wynagrodzeń nauczycieli 
wynikających z karty nauczyciela, 
który zakłada wzrost wynagrodzeń 
średnio o 7,8 %   do stycznia 2023 
roku, wzrostu cen paliw, spadek 
dochodów z PIT, będący pochodną 
decyzji Ministerstwa Finansów, a 
przede wszystkim wysoka inflacja. To 
wszystko  przełoży się wymiernie na 
koszty utrzymania naszych jednostek 
organizacyjnych, ale także wpływać 
będzie na wzrost praktycznie 
wszystkich cen zakupów i usług. 
W  efekcie już w  tym roku mamy 
problem z  domknięciem budżetu, 

jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, nie 
udźwigniemy finansowo wszystkich 
wydatków, jakie na nas spoczywają, 
zresztą jak wiele gmin i miast w całym 
kraju. O ile obecny poziom inflacji czy 
podwyżki cen paliw i  energii można 
uznać za niemiłą niespodziankę, 
o  tyle spadek dochodów własnych 
związany z  wprowadzeniem 
Polskiego Ładu był w jakimś stopniu 
do przewidzenia, ale też ma wpływ 
na naszą sytuację finansową.

jak zatem kształtują się dochody 
nowego budżetu i co w głównej 
mierze się na nie składa?

Plan dochodów utrzymuje się w 
zasadzie na tym samym poziomie, 
co w roku ubiegłym – oczywiście 
poza środkami z fundusz COVID-19, 
na  wypłatę dodatku węglowego, 
środkami z Funduszu Pomocy na 
pomoc dla obywateli Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa 
oraz środkami na świadczenie 
wychowawcze 500+, którego 
całkowitą wypłatę przejął Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i ten 
sposób budżet na 2023 rok już 
nie zawiera wyżej wymienionych 
środków.

Budżet określa prognozowane 
dochody w kwocie 60.946.103,22 
złotych. Został on ustalony bardzo 
ostrożnie na podstawie zarówno 
własnych kalkulacji oraz w oparciu 
o informacje dotyczące kwot 
subwencji i dotacji, które uzyskaliśmy 
głównie z Ministerstwa Finansów 
i od Wojewody Wielkopolskiego. 

Najwyższe kwoty po stronie 
dochodów planowane są 
z udziałów w podatku PIT (12.471.897 

złotych. Są one niższe o 3.542.847 
zł w porównaniu do 2022 roku), 
subwencja oświatowa (11.829.529 
złotych i jest ona wyższa o 1.426.113 
zł w porównaniu do 2022 roku) oraz 
wpływy z podatku od nieruchomości 
(9.500.000 złotych).

przejdźmy do wydatków, 
zaplanowanych w budżecie na 
2023 rok...

Projekt budżetu zakłada 
nieprzekraczalny limit wydatków w 
wysokości 65.690.299,94 złotych,  z 
czego 7.879.229,06 złotych tj. 11,4 
% wszystkich wydatków stanowią 
wydatki majątkowe czyli inwestycje. 
Wydatki bieżące zostały zaplanowane 
bardzo racjonalnie, a w planowaniu 
uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy 
i księgowi poszczególnych 
placówek oświatowych i jednostek 
organizacyjnych, zapewniając 
jednocześnie płynną realizację 
zadań.

jakie są najważniejsze 
i największe wydatki we 
wspomnianym budżecie?

Wśród wydatków budżetowych 
dominują te na oświatę 
i wychowanie w kwocie 
25.448.280,92 złotych, na pomoc 
społeczną i rodzinę 9.847.487 
złotych. W projekcie budżetu miasta 
na rok 2023 po stronie dochodów 
jak i wydatków jest kwota dotycząca 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów w wysokości 4.191.000 
złotych.

Z powyższych danych wynika, że 
projekt budżetu zakłada deficyt w 
wysokości 4.734.196,72 złotych oraz 
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Urząd Stanu Cywilnego w Słupcy informuje, że zamierza 
wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
(50-lecie).

W związku z powyższym prosimy dostojnych jubilatów 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Słupca, którzy 
w 1973 roku zawierali związek małżeński poza terenem 
działalności słupeckiego Urzędu Stanu Cywilnego, a pragną 
zostać odznaczeni medalem o zgłoszenie tego faktu do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Słupcy pok. 105 do 5 stycznia 
2023 r. 

Szanowni Jubilaci Złotych Godów` 2023

zaciągnięcie przez miasto kredytu w 
kwocie 2 milionów 812 tysięcy 705 
złotych. Budżet jest więc deficytowy. 
Oczywiście będziemy się starać, 
aby  kwotę planowanego kredytu 
zmniejszyć, część pokryć nadwyżką 
dochodów nad wydatkami w trakcie 
roku oraz pozyskać dodatkowe  środki 
zewnętrze dla miasta. Dziś wiemy, iż 
sytuacja samorządów jest wyjątkowo 
trudna.

jeśli chodzi o wspomniane 
wydatki majątkowe, proszę 
wymienić te już zaplanowane.

W ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład na terenie miasta 
realizowane  są zadania pn. 
„Zagospodarowanie terenów nad 
Jeziorem Słupeckim”, na które 
pozyskaliśmy 4.242.084,06 złotych 
oraz zadanie pn. „Rewitalizacja 
słupeckiego rynku”, na które 
pozyskano  kwotę 4.275.795 złotych.

Czekamy na rozstrzygniecie 
wniosków   złożonych do Funduszu 
Dróg Samorządowych na przebudowę 
ul. Alei 1000-lecia, ul. Róży i  3 
Maja oraz wniosku dotyczącego 
doposażenia szkół w zakresie edukacji 
związanej z bezpieczeństwem 
w ruchu drogowym i przejść dla 
pieszych na terenie miasta. Ponadto   
wzorem lat ubiegłych zamierzamy 
pozyskiwać wszystkie dostępne 
środki zewnętrzne na wsparcie 
wykonania naszych zadań bieżących 
i inwestycyjnych.

W ramach już zapisanych środków 
w wydatkach inwestycyjnych mamy 
uwzględnione między innymi 
:wkład własny na zakup projektora 
kinowego laserowego, przebudowę 
ulicy Fabrycznej, Placu Parysa i ulicy 
Sukienniczej, projekt przebudowy 
ulic: Czarnieckiego, Sobieskiego, 
Kmicica, Bohuna, Zamoyskiego, 
Nowowiejskiego, Smugowej, zakup 
średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego typu Bus dla OSP Słupca 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
na 2023 rok; budowę rozproszonych 
instalacji fotowoltaicznych na terenie 

Gminy Miejskiej Słupca wraz z usługą 
bilansowania energii elektrycznej 
- II etap, Cyfrowa gmina zakupy 
majątkowe zgodnie z załącznikiem 
do umowy 4979/3/2022 – II etap.

Ponadto w budżecie  zabezpieczono 
środki na wykup gruntów, zakup 
aktualizacji oprogramowania LEX, 
zakup mini ciągnika – kosiarki, zakup 
boksów dla zawodników i opieki 
medycznej – stadion, wpłatę na rzecz 
Związku Gmin na dofinansowanie 
rozbudowy schroniska  dla zwierząt 
oraz kontynuację dotacji na 
likwidację niskosprawnych źródeł 
ciepła i zastąpienia ich źródłami 
proekologicznymi. Oczywiście 
największymi zadaniami są już 
wcześniej wspomniane zadania, 
na które tak jak na pływalnię 
społeczność miasta Słupcy czeka już 
wiele lat, to jest: zagospodarowanie 
terenów nad Jeziorem Słupeckim 
oraz rewitalizacja słupeckiego rynku.

Projekt budżetu zakłada także, jak 
co roku środki na bieżące utrzymanie 
dróg, a także środki na bieżące 
remonty. 

W żaden sposób nie wykluczamy 
oczywiście zmian budżetu w trakcie 
przyszłych  12 miesięcy, co jest 
konsekwencją bieżącej działalności, 
jak i tego, że zawsze bierzemy pod 
uwagę możliwość dostosowania 

budżetu do pojawiających się 
programów pomocowych.

jak kształtuje się w zapisach 
budżetowych aktualne zadłużenie 
miasta?

W minionej kadencji utrzymaliśmy 
bezpieczny poziom zadłużenia i nie 
zaciągaliśmy  kredytów w latach 2015-
2017. Podobnie było w roku latach 
2021 i 2022, mimo realizacji inwestycji 
na poziomie odpowiednio  7,6 % i 
12,3 % zaplanowanych wydatków. W 
latach wcześniejszych tj. 2018 - 2020 
zaciągnięcie kredytu było niezbędne 
w związku z realizacją inwestycji 
oczekiwanej od lat tj. budowie krytej 
pływalni, gdzie wskaźnik inwestycji 
wynosił w każdym roku od 12 % do 
nawet 20 %. 

Na koniec roku 2023 przy obecnych 
założeniach dług wyniesie 16 
milionów 50  tysięcy 305 złotych. 
Obciążenie budżetu z tytułu obsługi 
zadłużenia w relacji do dochodów 
nie przekroczy dopuszczalnych 
wskaźników. Procentowo stan 
zadłużenia może się zmniejszyć 
w przyszłości, choćby poprzez 
wprowadzenie do budżetu kwot 
pozyskanych z zewnątrz m.in. z tytułu 
dotacji celowych na realizację zadań 
zleconych, jak i własnych z zakresu 
pomocy społecznej, czy oświaty.
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Koniec konsultacji w sprawie rynku
Wraz z końcem 2022 roku zakończyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji 

słupeckiego rynku. Samorząd miasta Słupcy pozyskał niespełna 4.300.000 
zł na prace związane z odnowieniem słupeckiego placu Wolności czyli rynku. 
Konsultacje trwały od 12 do 31 grudnia. Swoje zdanie można było wyrazić za 
pomocą specjalnej ankiety na internetowej stronie Urzędu Miasta.

W ankiecie wzięło udział 106 osób. W 
grupie głosujących, uczestnicy konsultacji 
określali się jako spacerowicze, a także 
klienci oraz właściciele położonych na 
rynku sklepów. Pytania ankiety dotyczyły 
różnych sfer życia związanych z rynkiem: 
główny charakter wypoczynkowo - 
reprezentacyjny, handel, gastronomia, 
zieleń i estetyka.  41% uczestników ankiety 
wskazało, że rynek powinien być głównie 
miejscem spotkań i spacerów. 32 % uważa, 
że to najlepsze miejsce do organizacji 
różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. 
26% pytanych wskazuje rynek jako miejsce 
uroczystości upamiętniania wydarzeń 
historycznych.

W kwestii podniesienia estetytki 
miejsca 76% głosujących uważa, że 

na rynku powinna stanąć fontanna. 
Zdaniem większości powinna ona 
być także podświetlona. Z kolei 49% 
pytanych twierdzi, że zachodnia pierzeja 
rynku w sezonie letnim powinna zostać 
wyposażona w leżaki. 84 %  zagłosowało 
za tym,  że jego południowa część 
powinna zostać przeznaczona na 
tymczasowe ogródki w sezonie letnim,  a 
przez pozostałą część roku jako miejsca 
postojowe .

Odnośnie wschodniej części 
rynku, mieszkańcy Słupcy wskazali 
organizowanie tam różnego rodzaju 
festynów. 40% z biorących udział w ankiecie 
wskazuje, że na rynku najbardziej brakuje 
małej gastronomii, która przyciągnie 
turystów i klientów do okolicznych lokali 

usługowych. 27% chciałoby z kolei więcej 
lokalnych wydarzeń, które ożywiłyby 
okolice,̨ jak festyny, koncerty czy 
wydarzenia dla dzieci, a 25% stref rekreacji 
z wydzielonymi siedziskami.

W ankiecie podniesiono również 
kwestię bezpieczeństwa. 72% nie czuje 
się bezpiecznie w okolicy rynku, zwłaszcza 
po zmroku. Głosujący chcą, aby rynek 
wyposażono w monitoring zewnętrzny 
oraz oświetlenie. Jako dodatkowe uwagi 
głosujacy wskazywali między innymi 
utworzenie toalety miejskiej, montaż 
większej ilości ławek i większą ilość 
terenów zielonych.

- Jeśli chodzi o monitoring, na rynku 
znajduje się kamera miejskiego monitoringu 
pod stałym nadzorem policji. Konsultacje 
dały nam wiele odpowiedzi na główne 
potrzeby mieszkańców i z całą pewnością 
wiele z nich zostanie uwzględnionych 
podczas rewitalizacji rynku. Pozostałe 
pomysły będziemy wdrażać etapami w 
kolejnych latach, bowiem zakres prac jest 
ogromny, a ilość pozyskanych środków 
ograniczona - powiedział burmistrz Michał 
Pyrzyk.

Miasto dokłada do radiowozu
Podczas rocznej odprawy wielkopolskiej policji z udziałem Komendanta 

Wojewódzkiego nadinsp. Piotra Mąki, słupecka Komenda Powiatowa Policji 
otrzymała nowe radiowozy. 60 tysięcy złotych do zakupu dołozył samorząd 
Miasta Słupcy.

Komendant powiatowy insp. Roman Ciesielczyk przedstawił sprawozdanie z 
działalności słupeckiej policji oraz analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie powiatu za ubiegły rok.

Podczas odprawy miało miejsce przekazanie samochodów policyjnych zakupionych 
przy wsparciu finansowym samorządów. Samorząd Słupcy dofinansował w ubiegłym 
roku zakup nieoznakowanego radiowozu Nissan TownStar kwotą 60 tys. zł. Identyczne 
dofinansowanie na ten cel przekazało Starostwo Powiatowe.

Boisko oświetlone
wraz z końcem grudnia ubiegłego 

roku zakończył się montaż 4 sztuk 
słupów oświetleniowych na płycie 
bocznej boiska treningowego przy 
ulicy Gajowej w słupcy. 

Firma wyłoniona w drodze zapytania 
ofertowego wykonała oświetlenie 
trawiastej płyty bocznej boiska 
treningowego przy ulicy Gajowej. 
Zamówienie objęło: montaż 4 sztuk słupów 
oświetlenia ulicznego ocynkowanych 
typu SX9/3/F220  o wysokości 9 metrów, 
lampy metalohalogenowe 400W E40 230V 
w liczbie 8 sztuk. Inwestycję zakończono 
z dniem 30 grudnia 2022 r. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł 41.300  złotych.

- W okresie wiosny oraz jesieni, kiedy 
zmierzch zapada już w godzinach 
popołudniowych, zawodnicy mogli 
trenować tylko na Orlikach, posiadających 
oświetlenie od momentu oddania ich do 
użytku. Sztuczna iluminacja na boisku 
trawiastym pozwoli dzieciom, młodzieży 
i seniorom trenować po zmroku. Mówimy 
tu o niebagatelnej liczbie graczy, bowiem 
w 12 zespołach na wszystkich poziomach 
wiekowych - łącznie z seniorami - trenuje 
260 zawodników - informuje Tomasz Parus, 
prezes Słupeckiego Klubu Piłkarskiego.
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Rok 2022 w kinie “Sokolnia”
Słupeckie kino “Sokolnia” podało informacje dotyczące swojej działalności w 

2022 roku. Kino „Sokolnia” podsumowało miniony rok pod względem frekwencji. 
Zaprezentowano 791 seansów dla 18.167 widzów. Na ekranie pojawiło się 114 
różnych tytułów kinowych.

Największą widownię zaliczyły 
następujące filmy: „Minionki: Wejście 
Gru” – 1783 widzów, „Listy do M 5” – 1376 

widzów, „Koniec świata czyli Kogel Mogel 
4” – 1340 widzów, „Ania” – 960 widzów 
oraz „Guliwer” – 745 widzów.

Remonty dwóch chodników

Do kina powrócił przedpołudniowy 
cykl KinoSzkoła, który licznie gromadzi 
młodzież i dzieci ze słupeckich i nie tylko 
placówek oświatowych, prezentując 
wartościowe tytuły kina artystycznego. Z 
kinem „Sokolnia” najczęściej współpracują: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Słupcy, Szkoła 
Podstawowa Nr 3 w Słupcy im. Adama 
Mickiewicza, Liceum Ogólnokształcące im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, Zespół 
Szkół Zawodowych im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Słupcy, Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Strzałkowie.

Seansom towarzyszą ciekawe prelekcje 
dla dzieci i młodzieży, których autorem 
i prowadzącym jest Łukasz Nieradko. 
Tematyka prelekcji to współczesne 
problemy dziecięco - młodzieżowe: 
frustracje, przemoc, zagrożenie 
internetowe i smartfonowe „utonięcia”. 
Prelegent prowadzi ciekawą narrację przy 
pełnym współuczestnictwie widzów i 
słuchaczy.

Wraz z końcem roku wykonano na terenie Słupcy remonty dwóch odcinków 
chodnika na terenie ulic: Dworcowej oraz Koszuckiej.

W ramach zadania remontu fragmentu 
chodnika w ul. Dworcowej (od ronda 
do ul. Źródlanej). wykonano rozebranie 
istniejącej nawierzchni z płytki betonowej 
300 metrów kwadratowych, oraz 120 
metrów krawężnika, dodatkowo rozebrano 
obrzeża, wykonanie nawierzchni chodnika 
z kostki betonowej grubości 6 cm koloru 

szarego o powierzchni 300 metrów 
kwadratowych na podsypce cementowo-
piaskowej, wykonanie zjazdów z kostki 
betonowej o grubości 8 cm koloru szarego 
na podsypce cementowo-piaskowej, 
ułożenie krawężnika drogowego 
betonowego o długości – 120 m, ułożenie 
obrzeża o długości  50m.

Koszt inwestycji wyniósł 123 000 złotych. 
Prace wykonała firma: Zakład Usług 
Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska z 
Kleczewa.

Remont fragmentu chodnika w ul. 
Koszuckiej (od skrzyżowania z ulica 
Warszawską do skrzyżowania z ulicą 
Cmentarną) objął następujące prace: 
rozebranie istniejącej nawierzchni z płytki 
betonowej 840 metrów kwadratowych 
oraz obrzeża 400 metrów, wykonanie 
nawierzchni chodnika z kostki betonowej 
grubości 6 cm koloru szarego o 
powierzchni 600 metrów kwadratowych 
na podsypce cementowo-piaskowej, 
ułożenie obrzeża o długości – 400 m. 
Koszt inwestycji wyniósł 159 285 złotych. 
Prace wykonała firma: Zakład Usług 
Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska z 
Kleczewa. 

Szymon Gośliński
nagrodzony

w poniedziałek 23 stycznia bardzo 
utalentowany uczeń słupeckiej 
szkoły Muzycznej otrzymał nagrodę 
burmistrza Michała pyrzyka.

Wyróżnienie od słupeckiego Samorządu 
otrzymał wielokrotnie nagradzany w 
konkursach pianistycznych w całym 
kraju uczeń słupeckiej Szkoły Muzycznej 
Szymon Gośliński. - Wręczając nagrodę 
Burmistrza Słupcy wybitnemu uczniowi 
szkoły muzycznej klasy fortepianu 
Szymonowi Goślińskiemu pragnę 
jednocześnie pogratulować osiągnięć 
wszystkim uczniom Państwowej 
Szkoły Muzycznej gratuluję osiągnięć. 
Życzę wytrwałości i stałych postępów 
muzycznych - powiedział burmistrz Michał 
Pyrzyk.
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selektywna zbiórka odpadów komunalnych do poprawki

Okresowe kontrole prowadzone podczas odbierania odpadów 
komunalnych potwierdzają nieprawidłowości w tym zakresie. Dla 
zagwarantowania osiągania wymaganych ustawą o utrzymanie 
czystości i porządku poziomów recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia poszczególnych  frakcji odpadów komunalnych 
kontrole będą kontynuowane w następnych miesiącach. Stwierdzenie 
nieprawidłowej segregacji odpadów będzie skutkować nieodebraniem 
i pozostawieniem odpadów do przesegregowania. Powtórne 
stwierdzenie nieprawidłowości, będzie skutkowało nałożeniem 
opłaty podwyższonej dla właściciela nieruchomości: 25 zł/m³ zużytej 
wody zamiast 8,00zł /m³ dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, 
nieruchomości niezamieszkałe podwyższenie stawki w zależności 
od wielkości zadeklarowanego pojemnika/worka np.: pojemnik 120 l 
opłata wyniesie 50,00 zł zamiast 24,00 zł.

Poza tym przypominamy, że worki pozostawiane przez odbierającego 
odpady komunalne, przeznaczone są do zbierania odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych. Zabezpieczenie 
odpowiedniej ilości pojemników/worków w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne 
odbierane są zgodnie ze złożoną deklaracją.

Kontrole gospodarki ściekowej w mieście

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do 
przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. W przypadku gdy budowa sieci 
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, obowiązkiem jest spełnienie 
wymagań określonych w przepisach odrębnych. 

Nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach wprowadzono obowiązek 
kontrolowania raz na dwa lata, czy właściciel 
nieruchomości realizuje obowiązki opróżniania 
zbiorników bezodpływowych lub osadników w 
instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z 
nieczystości ciekłych zgodnie z prawem.

Właściciele tych nieruchomości są zobowiązani 
do udokumentowania w formie umowy korzystanie 
z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 
wpisanego do rejestru działalności regulowanej. 
Podczas kontroli właściciele nieruchomości są 
zobowiązani do okazania takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi. 
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01.02. godz. 10:00-11:30 - Warsztaty wyklejania sznurkiem 
jutowym, MiPBP

01.02. – Zajęcia plastyczne (lista zamknięta),  MDK
01.02. godz. 12.00  -Teatr kukiełkowy „SMOK” – bilet 10 zł, MDK
02.02. godz. 10:00-11:30 – Warsztaty cyrkowe, MiPBP
02.02. – Warsztaty garncarskie (lista zamknięta), MDK
02.02. – Zajęcia plastyczne (lista zamknięta), MDK
03.02. – Warsztaty makramy (lista zamknięta), MDK
03.02. godz. 10:00-11:30 - Miś Guziczek i przyjaciele – guzikowe 

zajęcia plastyczne, MiPBP
03.02. godz. 16:00 - Biblioteczny Klub Szachowy, MiPBP
04.02. godz. 10:00-11:00  - Bajkowy angielski, MiPBP
06.02. – Zajęcia taneczne (lista zamknięta), MDK
06.02. – godz. 12.00 - Teatr kukiełkowy „Wędrówka do Panamy” – 

bilet 10 zł, MDK
06.02 . godz. 10:00-11:30  -Kodowanie i robotyka, MiPBP
07.02. godz. 10:00-11:30 - Warsztaty rękodzieła. Wykonywanie 

figurek z sianka, MiPBP  
07.02. – godz. 11.30 -  ZIMOWE KINO – wstęp wolny, MDK
08.02. godz. 10:00-11:30 - Planszomaniacy. Rodzice kontra dzieci – 

rodzinne rozgrywki, MiPBP
08.02 godz. 11:00-13:00  - Warsztaty detektywistyczno-

dziennikarskie z Krzysztofem Koziołkiem, MiPBP
08.02. – godz.11.00-14.00  - Bal karnawałowy – sala OSP Słupca
09.02. – Warsztaty garncarskie (lista zamknięta), MDK
09.02. godz. 10:00-11:30 - Magia fizyki – warsztaty, MiPBP
10.02. – Warsztaty makramy (lista zamknięta), MDK
10.02 godz. 10:00-11:30 - Warsztaty robienia bransoletek 

sznurkowych i koralikowych, MiPBP
10.02. godz. 16:00 - Biblioteczny Klub Szachowy, MiPBP
10.02. – godz.17.00 Słupecka Strefa Kobiet - spotkanie z Jowitą 

Pochylską fizjoterapeutką/ wstęp wolny, MDK 
11.02. godz. 18:00 SPS Konspol Słupca – LBS Bank Janas Logistcs KS 

Orzeł Międzyrzecze (hala MOSiR)
12.02. godz. 9:00-13:00 Słupecka Amatorska 

Liga Koszykówki (STK Grom/MOSiR, hala MOSiR) 
12.02. godz. 15:00 Regionalna liga piłki siatkowej (hala MOSiR)

12.02. godz. 16:00 – Warsztat Jogi dla par, Marta Nowinowska, 
Terytorium Jogi, MDK

13.02.-17.02. „Popołudniowe bajanki - zimowe przytulanki” - 
spotkania literackie z twórczością Doroty Gellner, Przedszkole nr 1

14.02.  - Walentynkowe zabawy integracyjne dzieci z Polski i 
Ukrainy, Przedszkole nr 1

14.02. godz. 11:00 - E-senior – zajęcia komputerowe dla 
seniorów,MiPBP

13.02. godz. 16:00 -  Klub Kodowania i Robotyki, MiPBP
14.02. godz.17.00 - Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 2-6 

lat – zapisy Izabella Graczyk tel. 605 783 314, MDK

15.02. godz. 11:00 - Senior na językach – zajęcia z języka angielskiego 
dla seniorów, MiPBP

15.02 godz. 16:30 - Dyskusyjny Klub Książki, MiPBP
15.02. – Spektakl komediowy „Ratuj się kto rodzi” – bilet 45 zł, MDK
16.02. godz. 9:30 - Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej dziewcząt i 

chłopców (organizator MOS Słupca, hala MOSiR)
16.02. godz. 10:00 - Klub Malucha „SMYK”, MiPBP
17.02.godz. 10:00 - Światowy Dzień Kota – warsztaty plastyczne dla 

przedszkolaków, MiPBP
17.02. godz. 16:00- Biblioteczny Klub Szachowy, MiPBP
18.02. godz. 9:00 do 15:00 -  Turniej Xbeton – SKP Słupca (organizator SKP 

Słupca, hala MOSiR) 18.02. Drzwi otwarte dla przyszłych przedszkolaków, 
Przedszkole nr 1

19.02. godz. 10:00 -  Regionalny turniej piłki koszykowej (MOSiR/STK 
Grom, hala MOSiR)

20.02.-24.02.  - Organizacja „Dnia bez zabawek”, Przedszkole nr 1
20.02. godz. 16:00 - Klub Kodowania i Robotyki, MiPBP
21.02. godz. 10:00 - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, MiPBP
22.02. godz. 17:00- Spotkanie z Jarosławem Kretem, MiPBP
23.02. godz. 11:00- Klub wiedzy. Gimnastyka umysłu dla seniorów, 

MiPBP
23.02 - Moja ulubiona książka z dzieciństwa. Wywiad z …, MiPBP
24.02. godz. 9:30 - Mistrzostwa Powiatu w piłce 

ręcznej (organizator MOS Słupca, hala MOSiR) 
24.02 godz. 16:00- Biblioteczny Klub Szachowy,  MiPBP

25.02. godz. 9:00 - Turniej badmintona hala MOSiR) 
26.02. godz. 15:00 - Regionalna liga piłki siatkowej (hala MOSiR)

27.02. Zajęcia integracji sensorycznej w ramach Dnia Niedźwiedzia 
Polarnego”, Przedszkole nr 1

27.02. godz. 10:00 Dzień niedźwiedzia polarnego – warsztaty plastyczne 
dla przedszkolaków, MiPBP

27.02. godz. 16:00 Klub Kodowania i Robotyki, MiPBP

 Do 28.02 - Powiatowy konkurs plastyczny „Wiosenne pejzaże”, MiPBP
Cykliczne spotkania z przedszkolakami przygotowującymi się do 

„Pasowania na Czytelnika”, MiPBP
Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu literackiego „Różne oblicza 

miłości”, MiPBP

Muzeum Regionalne w Słupcy zaprasza na wystawy czasowe:
Wirtualny Plener - obrazy   z pleneru malarskiego połączone z 

prezentacją  rzeźb (ANMAR, STSK) 
Plakaty z łapy Dominiki Czerniak-Chojnackiej (UAP)
 W czasie ferii Muzeum Regionalne zaprasza dzieci młodsze (w czwartki 

i piątki - od godz.11.00 do 13.00) na zabawę w mapping czyli pomaluj 
kolorem muzeum i  stempelkowe cudaki-kiwaki.

 Wskazany kontakt telefoniczny z muzeum: 63 275 26 40



strona 9Miejskie sprawy

Kort i ścianka w dawnej hali
Dawna sala gimnastyczna po byłym gimnazjum (u zbiegu ulic Armii Krajowej 

i Powstańców Wielkopolskich) przeszła w 2022 roku całkowitą metamorfozę. 
W obiekcie przeprowadzono dwie sportowe inwestycje, wprowadzające nowe 
możliwości rekreacyjne dla mieszkańców Słupcy. Są to: ścianka wspinaczkowa 
oraz kort do squasha.

Squash to rodzaj gry „w tenisa” z 
odbijaniem piłki o ścianę. Kort do 
squasha został zamontowany w systemie 
SAXON Sport System, a składają się na 
to: ściany z ciśnieniowo laminowanych 
paneli (Fiberesin), podłogi wykonane z 
bardzo wysokiej jakości bezpoślizgowego 
parkietu z litego drewna bukowego. 
Wszystkie elementy kortu SAXON są 
certyfikowane przez Światową Federację 
Squasha.

Wymiary kort do squasha: długość - 9,5 
m; szerokość - 6,4 m; wysokość ściany 

czołowej - 4,57 m; wysokość ściany tylnej 
2,13 m. Koszt inwestycji ponad 127 
tysięcy złotych.

Z kolei ścianka wspinaczkowa stanowi 
strukturę imitującą naturalną skałę. 
Kształt został zaprojektowany tak, aby 
dał możliwość wspinania się na różnym 
poziomie zaawansowania. Ścianka została 
wyposażona w zestaw podstawowych 
chwytów wspinaczkowych w 4 kolorach i 
rozmiarze od XS do XXL.

Przy ich użyciu na boulderowni zostały 
przygotowane trasy wspinaczkowe o 

zróżnicowanym poziomie trudności. 
Dla bezpieczeństwa korzystających 
zamontowano materace asekuracyjne 
o grubości 30 cm. Powierzchnia 
wspinaczkowa wynosi 64,11 m2, wysokość 
ścianki to 4,20 m. Koszt inwestycji to 113 
tysięcy złotych.

Obiekt wszedł w struktury działalności 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jego inaugurację zaplanowano w piątek, 
27 stycznia. Dla użytkowników będzie on 
dostępny od poniedziałku 30 stycznia.

- Podobnie jak we wszystkich krytych 
obiektach rekreacyjnych (hala MOSiR, 
pływalnia, korty balonowe), użytkowaniu 
kortu do squasha i ścianki towarzyszyć 
będą opłaty. Zapisów i płatności dokonać 
można tylko i wyłącznie on-line w zakładce 
na stronie internetowej MOSiR. Ponadto 
wzorem szkółek pływackich poszukujemy 
instruktorów, mogących wprowadzić 
chętnych w arkana sztuki wspinaczkowej i 
gry w squasha. Zapraszamy do kontaktu z 
MOSiR-em – mówi dyrektor ośrodka Beata 
Nadgrodkiewicz.

Pierwszy słupczanin w 2023 roku 5 stycznia to data narodzin 
pierwszego w 2023 
roku mieszkańca Słupcy. 
Chłopczyk przyszedł na świat 
w słupeckim szpitalu i na imię 
ma Marceli. 

Jego dumni rodzice to 
Milena i Marcin. Chłopiec w 
chwili narodzin miał 3,680 kg 
i mierzył 60 cm. Z tej okazji 
najmłodszego słupczanina 
odwiedził w szpitalu 
burmistrz Michał Pyrzyk, który 
pogratulował szczęśliwym 
rodzicom.
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Szkoła Podstawowa nr 1

W grudniu społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w 
Słupcy zorganizowała doroczny koncert charytatywny oraz uczciła urodziny 
swojego patrona.

Mickiewiczowskie obchody

Od wielu już lat przed  świętami 
Bożego Narodzenia organizowany jest w 
„Trójce” koncert charytatywny pod nazwą 
,,Świąteczna Paczka”. Celem koncertu jest 
zebranie funduszy dla potrzebujących 
pomocy rodzin uczniów SP 3. Hala 
sportowa MOSiR zamieniła się w  salę 
koncertową. Pierwsi wystąpili nauczyciele, 
później wszyscy uczniowie szkoły 
zaprezentowali kolędy.

Piękne  występy, magiczne dekoracje, 
wykonane przez Lenę Sieczkowską 
i Wiolettę Adamczewską, sprawiły, że 
magia świąt zagościła w naszych sercach 
i wprawiła wszystkich w  dobry nastrój. 
Nad oprawą muzyczną czuwał nauczyciel 

muzyki Krystian Bartczak. Występom 
uczniów i nauczycieli towarzyszył kiermasz 
ozdób choinkowych, wykonanych przez 
naszych utalentowanych   uczniów pod 
opieką Wioletty Adamczewskiej, Danuty 
Brzezińskiej i Moniki Synowiec. Był też 
kiermasz ciast upieczonych przez samych 
uczniów, ich mamy lub babcie. W  salce 
rekreacyjnej zorganizowana była 
kawiarenka, w której czekały aromatyczna 
kawa, herbata i  pyszne ciasta. Nad 
kawiarenką czuwały: Anna Bartczak, 
Anna Biadasz, Anna Kuchowicz, Elżbieta 
Danielewicz, Małgorzata Kępska – 
Knotowicz oraz Marta Koziorowska. 

W czwartek 22 grudnia odbyły się 
szkolne obchody Dnia Patrona – Adama 
Mickiewicza. Zgodnie z coroczną tradycją 
poprzedziły je liczne działania, mające 
przybliżyć uczniom postać Wielkiego 
Wieszcza. Znajdująca się na pierwszym 
piętrze wystawa, ukazująca najistotniejsze 
informacje z  biografii Patrona szkoły, 
była licznie odwiedzana przez  uczniów. 
Na parterze szkoły, na holu głównym panie 
nauczycielki Wioletta Adamczewska, 
Lena Sieczkowska i  Urszula Balewska 
zorganizowały galerię uczniowskich 
prac plastycznych, będących ilustracjami 
do utworów Mickiewicza.

Przypomniano też uczniowskie wiersze 
poświęcone Mickiewiczowi. Odbyły się 

konkursy recytacji poezji Wieszcza. Na hali 
sportowej odbyła się uroczysta akademia 
dla całej społeczności szkolnej z udziałem 
zaproszonych gości: burmistrza Słupcy 
Michała Pyrzyka, przewodniczącego 
Komisji Oświaty Tadeusza Markiewicza, 
przedstawicielki Rady Rodziców 
Aldony Wojnarowskiej – Joachimczak, 
dyrektor MOSiR Beaty Nadgrodkiewicz, 
Anny Karpińskiej – dyrektora Miejskiej 
i  Powiatowej Biblioteki Publicznej 
oraz delegacji Samorządu Uczniowskiego 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Słupcy. 

Po  części oficjalnej z  hymnami, 
wystąpieniami dyrektor Agnieszki 
Orchowskiej i  zaproszonych gości odbyła 
się część artystyczna przygotowana 
przez  nauczycieli: Urszulę Balewską, 
Annę Bartczak, Marlenę Sufletę, Karolinę 
Wilczewską i  Krystiana Bartczaka. Udział 
w niej wzięli polscy i ukraińscy uczniowie 
z  różnych klas i  zebrali zasłużone brawa. 
Klasa 4e  wykonała na  fletach kolędę 
,,Lulajże, Jezuniu”. Następnie uczniowie 
z  klasy 1b pod  opieką Joanny Ptasińskiej 
i  Joanny Tritt zaprezentowali Jasełka. 
Brawa ze  strony widowni były doskonałą 
nagrodą dla wszystkich artystów.

Sukcesy w krajowym rankingu
znamy już wyniki konkursu matematycznego, który odbył 

się w szkole 23 listopada ubiegłego roku. w ogólnopolskim 
Konkursie „aLFIK matematyczny” uczestniczyło 23 uczniów 
z klas II – VII.

Wśród uczestników było 10 uczniów z klasy II, 2 uczniów z klasy III, 
4 uczniów z klasy IV, 2 uczniów  z klasy V, 3 uczniów z klasy VI oraz 2 
uczniów z klasy VII. Najlepsze wyniki w szkole, uzyskali uczniowie:

- 2 miejsce w województwie i 66 miejsce w kraju oraz dyplom uznania 
za bardzo dobry wynik uzyskała Katarzyna Nowicka, uczennica klasy 3b 
(opiekun Joanna Wiśniewska)

- 27 miejsce w województwie i 769 miejsce w kraju oraz dyplom 
uznania za dobry wynik uzyskała Hanna Koralewska, uczennica klasy 
2a (opiekun Jolanta Rogalska). Dziewczynkom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. Szkolnym koordynatorem konkursu była 
Marlena Duszyńska. Katarzyna Nowicka (3 B) Hanna Koralewska (2 A)
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Literacka Zima i  warsztaty
O tym, że dzieci lubią zimę nie trzeba nikogo przekonywać. I choć za oknem nie 

było jej widać przedszkolaki z nadzieją na jej przyjście przywoływały ją podczas 
wydarzeń literackich: Konkursu Recytatorskiego promującego twórczość 
D. Gellner – Edycja II ZIMA i warsztatów twórczej pracy z książką ,,Walizki 
wyobraźni’’, dla których inspiracją była baśń ,,Królowa Śniegu’’ J. Ch. Andersena.

W szranki konkursu stanęło dwudziestu 
przedszkolaków. Dzieci w niesamowity 
sposób przywołały obrazy poetyckie zimy 
– z uroczymi bałwankami, kryształowymi 
soplami, bielą śniegu i tańczącymi 
śnieżynkami, a wszystko to oprawiły 
fantastycznym wyrazem artystycznym 
i niezwykłą starannością ekspresji 
recytatorskiej.

Warsztaty ,,Walizki wyobraźni’’ 
inspirowane klasyczna baśnią ,,Królowa 
Śniegu’’ natomiast wyzwoliły wśród 
małych uczestników i ich rodziców moc 
niesamowitych wrażeń i emocji – dzieci 
i rodzice bowiem ratowały lodowate 

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2 “Miś”

serce Kaya, wyrzucały ,,złe uczynki’’ do 
,,Jeziora Zapomnienia’’ i obserwowały jak 
zachowuje się w nim woda, przeglądały 
się w lustrze dobra i zła. Wszystkie te 
przeżycia zostały zamknięte w tworzonych 
przez dzieci pierwszych książeczkach 
o wartościach ,,ABC dobrego serca’’, a 
wyobraźnia  przedszkolaków zaskoczyła 
dorosłych dojrzałą wizualizacją plastyczną, 
która zdefiniowała pojmowanie przez nich 
dobra i zła.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że słowa mają ogromną moc, a dobra 
literatura jest ogromną inspiracją dla 
dziecięcej twórczości i kreatywności. 

Dla Babci i Dziadka
w poniedziałek i wtorek (22 i 23 

stycznia) przedszkolaki z „Misia” 
zaprezentowały swoim babciom 
i dziadkom z okazji ich święta 
wspaniałe widowisko.

Podopieczni „Misia” zaprezentowali 
bardzo kolorowe, rozśpiewane i 
roztańczone widowisko. Były wiersze z 
życzeniami, kolorowe stroje i oprawa 
świetlna. Imprezy przyniosły seniorom 
wiele radości i wzruszeń.

- Podczas naszych babciowo – 
dziadkowych przedstawień wystąpiły 
wszystkie przedszkolaki z „Misia”. W 
przygotowanie i realizację widowiska 
włączyłą się cała kadra pedagogiczna oraz 
personel pomocniczy przedszkola. Myślę, 
że wzruszenie na twarzach widzów było 
najlepszą recenzją naszych wielodniowych 
starań i przygotowań – powiedziała Urszula 
Michlicka, dyrektor placówki.

Kochamy Was sercem
corocznym zwyczajem w przedszkolu 

są obchody dnia Babci i dziadka. w 
tym roku przedszkolaki z jarzębinki 
przygotowały uroczysty koncert dla 
swoich ukochanych bliskich oraz 
członków z zaprzyjaźnionego klubu 
seniora „odrodzenie” w słupcy.

Występy dzieci odbyły się 19 stycznia 
na scenie MDK w Słupcy. Wszystkie 
grupy wiekowe od najmłodszych 
do najstarszych popisywały się 
pięknymi układami tanecznymi, 
wzruszającymi piosenkami, czy 
żartobliwymi wierszykami. Całość 
dopełniły ciekawe kostiumy sceniczne 
i atrakcyjne rekwizyty. 

Artyści świetnie czuli się na scenie 
choć występowali przed widownią 
wypełnioną po brzegi. Niespodzianką 
dla wszystkich był występ gwiazdy 
koncertu „Haliny Kunickiej”  
w piosence „Orkiestry Dęte”. Miłą 
atrakcją wydarzenia była loteria 
fantowa dla przedszkolych gości, w 
czasie której można było wylosować 
bilet do kina, wejściówkę na 
pływalnię, czy kolorowe skarpety. Na 
zakończenie dyrektor I. Buśkiewicz 
złożyła szanownym gościom 
szczególnie ciepłe życzenia zdrowia, 
miłości i szacunku.
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To było niezwykłe spotkanie, podczas którego Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Słupcy wypełniła się po brzegi. Kulturalne progi biblioteki 
przekroczył w poniedziałkowe popołudnie 10 stycznia niesamowity gość, który 
swoim zawodem uczynił przekraczanie granic.

Podróże na granicy ryzyka

Przemek Kossakowski, bo o nim mowa, 
na początku spotkania dał publiczności 
możliwość wybrania tematu swojego 
wystąpienia. Większość była za prezentacją 
pt. Od narodzin do śmierci. Podróżnik 
ciekawie opowiedział zatem o symulacji 
skurczów porodowych, której został 
poddany kilka lat temu, a także o przejściu 

rytuału inicjacyjnego w plemieniu 
Hamer w Etiopii. Opisał życie ludności 
zamieszkującej Dolinę Baliem w Nowej 
Gwinei i ich krwawe rytuały.

Kiedy prawie dwugodzinna opowieść 
Przemka dobiegła końca, każdy mógł 
zamienić z  nim kilka słów i zrobić sobie 
zdjęcie. Niewątpliwie to  spotkanie 

na  długo zostanie w  pamięci wszystkich 
uczestników, którzy szczelnie wypełnili 
salę biblioteczną.

Przemek Kossakowski to podróżnik, 
odkrywca, autor książek i  twórca 
telewizyjny, który swymi dokonaniami 
wielokrotnie udowadniał, że  strach 
ma  jedynie wielkie oczy. Popularność 
zdobył jako prowadzący programy 
telewizyjne m.in. Kossakowski. Szósty 
zmysł i Kossakowski. Inicjacja, emitowane 
na kanale TTV. Ostatnio najbardziej 
kojarzony jest z programem Down 
The Road. Zespół w trasie, w którym 
poznaliśmy go jako człowieka niezwykle 
wrażliwego. W 2014 roku wydał książkę 
pt. Na granicy zmysłów, którą napisał 
na podstawie swojego programu 
reportażowego Kossakowski. Szósty 
zmysł. W październiku zeszłego roku 
ukazała się jego najnowsza książka Drobna 
nieuważność i inne historie.

Dziękujemy wszystkim, za tak liczny 
udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że 
podobało Wam się równie mocno, jak 
Nam.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji 
przedsięwzięcia grantowego KULTURAlna 
Biblioteka, finansowanego z projektu 
Kultura bez Barier.

zadanie „Bliżej Biblioteki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa

narodowego w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Klub Malucha “Smyk”
19 stycznia  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miało miejsce 

pierwsze spotkanie Klubu Malucha „Smyk”. Tematem przewodnim były urodziny 
i książka pt. „Urodziny Świnki Peppy”. Wszyscy poczuli się zaproszeni, więc każdy 
przyszedł z balonem i w urodzinowej czapeczce.

Rodzice ze swoimi pociechami 
wykonali piękne solne obrazki 
ze Świnką Peppą w roli głównej. 
Ujawniły się nowe talenty plastyczne, 
a wWiadomo,  że współpraca 
rodziców z dziećmi to rzecz bezcenna.

Nauka przez zabawę, to kolejna 
część tego spotkania. Maluchy 
bardzo dobrze czuły się w zabawach 
sensorycznych, drepcząc po 
sensorycznej ścieżce, pokonując 
labirynt czy jadąc samochodzikiem. 
Spotkanie w miłej, radosnej 
atmosferze zdawało się nie mieć 
końca.

Pracownicy biblioteki dziękują 
rodzicom i maluszkom za przybycie i 
z niecierpliwością czekają na kolejne 
spotkanie.

Z “wizytą” u fryzjera
w ramach spotkań z cyklu Moja 

ulubiona książka z dzieciństwa. wywiad 
z… w Miejskiej i powiatowej Bibliotece 
publicznej w słupcy 12 stycznia 
gościem była sylwia orzechowska - 
fryzjerka, która przybyła na spotkanie 
ze swoją ulubioną książką z dzieciństwa 
pt. „ania z zielonego wzgórza”.

 W spotkaniu uczestniczyły dzieci z 
Przedszkola Niepublicznego Miś Uszatek 
w Słupcy, które wysłuchały fragmentu 
opowiadania o rudowłosej dziewczynce i 
ciekawostek o zawodzie fryzjera.

Pani Sylwia przyniosła także całą torbę 
ciekawych rzeczy, których używa w swojej 
pracy. Na wystawce fryzjerskiej pojawiły się 
pędzel, grzebienie, szczotki, lakier, pianka 
do włosów i wałki. Dzieci obejrzały mały 
pokaz pracy fryzjera. Niektóre wystąpiły 
w roli modelów/modelek, a inne ćwiczyły 
czesanie na specjalne przygotowanych 
perukach.
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Z “wizytą” u fryzjera
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Nowości książkowe w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Słupcy:
Literatura dla dorosłych:

1. Tinniswood a. -  Brytyjska monarchia 
od kuchni
Wiadomości z życia brytyjskiej rodziny 
królewskiej wciąż podbijają media, miliony 
osób na całym świecie codziennie śledzą z 
zaciekawieniem wszystkie doniesienia zza 
bram Buckingham Palace.
Monarchowie nie gotują. Nie ubierają się 
samodzielnie, nie nalewają sobie picia ani 
nie ścielą łóżka.

Literatura dla dzieci i młodzieży:
Hubbard B. - jak dawniej żyły dzieci
Niesamowita podróż czeka wszystkich 
małych miłośników historii! „Jak dawniej 
żyły dzieci. Akademia mądrego dziecka” 
to wycieczka historyczna, podczas której 
spotkacie dzieci z dawnych czasów. Zoba-
czycie, jak powstawały wspaniałe cywili-
zacje i starożytne kultury. Ponadto wyru-
szycie do dawnej Japonii, a nawet traficie 
na wspaniałą ucztę wikingów!

2.Brian R. - Martw się mniej: odnaleźć siłę, spokój i oswoić lęk
3.Witkiewicz M. - Mateusz i zapomniany skarb
4.Barr C. - Kim zostanę, gdy dorosnę? Zznajdź zawód idealny 
dla siebie!
5. Gałka D. - Duma
6.Głowińska A. - Kicia Kocia i Nunuś. Jaka piękna zima!
7.Krawczyk A. - Maja i tajemnicza szuflada
8.Bednarek J. -  O kurza twarz!
9.Cholewińska-Szkolik A. - Apetyt na kolory
10.Wiśniewska K. -  Smakowite wierszyki ćwiczące języki

2.Benda-Beckmann B. - Anne Frank i jej towarzysze: bohaterowie 
„Dziennika” w obozach zagłady
3.Gołas A. - Gołas : biografia własnymi słowami
4.Karpińska A. - Jestem twoją córką
5.Miodek J. - Polszczyzna: 200 felietonów o języku
6.King S. - Baśniowe opowieści
7.Brown J. - Będę tobą
8.Mróz R. - Werdykt
9.Beckett S. - Zagubiony
10.Michalak K. - Piastunka róż

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

Muzeum Regionalne we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy i Parafią św. Wawrzyńca w Słupcy po 
raz  trzynasty zaprasza na spotkanie z okazji Dnia Judaizmu. 27 stycznia, o godz. 11.00 przed budynek d. Synagogi (ul. 
Bóźnicza), do której chodzili modlić się mieszkańcy Słupcy wyznania mojżeszowego od lat 80 XIX w. (kiedy synagoga 
powstała) do wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 1939 r.

26 Dzień Judaizmu i Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Przy ścianie wschodniej 
ustawionych zostanie siedem 
lampek symbolizujących światła 
menory, wspólnie pomodlimy 
się o tak potrzebny pokój na 
świecie, zwłaszcza w Ukrainie, o 
umiejętność bycia razem pomimo 
różnic, o szukanie tego, co nas łączy, 
a nie dzieli. Modlitwę poprowadzi 
ks. Maciej Sławinowski z młodzieżą 
z ZSE w Słupcy.

Po wspólnym odczytaniu Pieśni 
Miriam z Księgi Wyjścia, (ok. 11.30), 
udamy się do budynku  szkoły, 
gdzie w tamtejszej auli odbędzie się 
spotkanie z Bartłomiejem Grzanką 
- kierownikiem Muzeum Byłego 
obozu niemieckiego Kulmhof w 
Chełmnie nad Nerem. Przybliży on 
tragiczną historię tego pierwszego 
obozu zagłady, na zajętych przez 
okupanta niemieckiego ziemiach 
polskich.

Masowe mordy ludności 
żydowskiej zapoczątkowano tam 7 
grudnia 1941 r., jeszcze przed słynną 
konferencją w Wannsee (styczeń 
1942), na której podjęto decyzję 
o ostatecznej zagładzie Żydów. 
Niemiecki obóz zagłady Kulmhof 

w Chełmnie nad Nerem był ośrodkiem 
masowej, natychmiastowej zagłady 
Żydów w  Kraju Warty (Warthegau). 
Został uruchomiony w  grudniu 
1941  r. Działał z przerwami do 
18 stycznia 1945 r. Szacuje się, że 
zamordowano tam blisko 200 tysięcy 
ludzi. Słupeckie spotkanie odbywać 
się będzie w Międzynarodowym Dniu 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Auschwitz - niemiecki nazistowski 
obóz koncentracyjny i ośrodek 
zagłady - stał się międzynarodowym 
symbolem. Rocznicę jego 
wyzwolenia, 27 stycznia, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ustanowiła 
Międzynarodowym Dniem Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu.

Na zakończenie spotkania wszyscy 
uczestnicy skosztują słodkości z 
kuchni żydowskiej przygotowanych 
przez młodych adeptów sztuki 
kulinarnej z Ekonomika. Zapraszamy 
wszystkich do wspólnego dialogu, 
modlitwy i refleksji historycznej.

 
Shalom!

Beata Czerniak
Muzeum Regionalne w Słupcy



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

Kultura

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

Cho na chór!
Dzieci w różnym wieku zjawiły się we 

wtorek w Miejskim Domu Kultury odbyło 
się pierwsze spotkanie organizacyjne 
i przesłuchania do mającego 
powstać wkrótce chóru dziecięco - 
młodzieżowego. Inicjatywa nosi nazwę 
„Cho na chór”.

Młodzi wokaliści wzięli udział 
w przesłuchaniach, w których 
zaprezentowali przygotowane przez 
siebie utwory.

Nauka śpiewu niesie ze sobą wiele 
zalet - mówi dyrygent chóru, Izabela 
Graczyk. Z pomysłu utworzenia chóru 
zadowoleni są również rodzice.

Obecnie trwają ustalenia, w jakim 
dniu będą odbywały się próby. Kolejne 
spotkanie zaplanowano po feriach, w 
czwartek 16 lutego. Więcej informacji 
można uzyskać w Miejskim Domu Kultury 
pod numerem telefonu 63 277 25 11.
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